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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000714-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MIGUEL ANGEL RICCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO OAB - MT0004151S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000714-12.2018.8.11.0007 

AUTOR: RICARDO MIGUEL ANGEL RICCA Advogado(s) do reclamante: 

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO RÉU: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos. Analisando detidamente a inicial, bem como, considerando que se 

trata de procedimento comum, verifico que a parte autora não cumpriu um 

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

opção quanto à realização, ou não, de audiência de conciliação ou de 

mediação. Assim: 1) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze 

(15) dias, EMENDAR a exordial, indicando a opção quanto a realização, ou 

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

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

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

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 09 de Abril de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000871-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS VENTURA DA SILVA (EXECUTADO)

GIDEON DE JESUS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000871-82.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

Advogado(s) do reclamante: EDUARDO ALVES MARCAL, HUGO ROGER 

DE SOUZA ALMEIDA EXECUTADO: GIDEON DE JESUS OLIVEIRA e outros 

Vistos. 1) INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de quinze (15) 

dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento das custas 

processuais (artigos 320 e 321 do CPC/2015), ou, juntar aos autos os 

respectivos comprovantes, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290 do CPC). 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 05 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000875-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANUEL MARTINS ESTEVES (EXECUTADO)

LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000875-22.2018.8.11.0007 

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

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS EXECUTADO: LISBOA 

HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME e outros Vistos. 1) INTIME-SE a parte 

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

procedendo ao recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 321 

do CPC/2015), ou, juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). 2) Após 

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

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

Floresta-MT, 05 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 95494 Nr: 3840-34.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Souza Santos, Elena Lins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelito Souza Santos, Antonia Freitas Santos, 

MILTON GAETANO, Darci Zanovelo Gaetano, Leandro Belucio, Caroline 

Gomes Moscardini Belucio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto André Lasch - 

OAB:4.324 / MT, Eugenio Lasch - OAB:2.062-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Valter Stavarengo - OAB:11665/MT, Wesley 

Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT, Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação dos advogados das partes, acerca da 

RETIFICAÇÃO DA DATA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, 

publicada no DJE nº 10228, fl. 346, para o DIA 30/05/2018, ÀS 13:30H, nos 

termos da decisão de fls. 342/343.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 98719 Nr: 7097-67.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Drogaria e Farmacia Avenida Ltda

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

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

OAB:16889-B, Salvador Peres Peres - OAB:6440-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:13.597/MT, Flaviana Letícia R. Moreira - 

OAB:12.891/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, 

Wellington Luiz de Campos - OAB:218373/SP

 Vistos.

O pedido de fls. 258 resta prejudicado, uma vez que nos autos às fls. 251 

foi proferido despacho determinando a expedição de alvará em favor do 

Banco Bradesco S/A, que consistia na devolução dos valores 

remanescentes depositado por ele, e que, em consulta ao SISCONDJ o 

referido alvará tem seu status como pago, não havendo outros valores a 

serem recolhidos pela parte.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara o trânsito da sentença de fls. 256, e 

após certificado, arquive-se mediante as baixas e cautelas de praxe.

INTIME-SE o Banco Bradesco S/A acerca do presente despacho.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140663 Nr: 3310-54.2016.811.0007

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 6 de 706



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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:MT 21.397, Fernando Hayashida - 

OAB:MT 11.758, Gladstone gimenis - OAB:21587-O, Lucimar 

Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:MT 12.333, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 3.1) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de quinze (15) dias, 

querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015. 3.2) 

INTIME-SE o (a) Perito (a) Judicial para designar data, local e horário para 

início dos trabalhos periciais (com tempo suficiente para que a Secretaria 

de Vara providencie as intimações das partes), bem como, no mesmo ato, 

ENCAMINHE-SE ao Sr. (a) Perito (a) cópia da inicial e dos documentos que 

a instruíram, bem como, dos quesitos eventualmente apresentados pela 

parte autora e parte requerida.3.3) Efetuado o agendamento pelo Sr. 

Perito, INTIMEM-SE as partes quanto a data agendada para a realização da 

prova pericial (art. 474, CPC/2015).3.4) Por conseguinte, caso haja, após a 

apresentação do laudo pericial, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de quinze (15) dias, seus pareceres.3.5) 

O laudo pericial deverá ser apresentado em trinta (30) dias, a contar da 

data designada para realização da perícia.3.5.1) O laudo pericial deverá 

conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica 

realizada, indicação do método utilizado, resposta conclusiva a todos os 

quesitos apresentados, bem como em linguagem simples, indicar como 

alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §

§ 1º e 2º, CPC/2015). 3.6) Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em 

quinze (15) dias, na forma do art. 477, § 1º, do CPC/2015, consignando 

que o silencio valerá pela presunção de concordância com o laudo.4) 

DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o 

presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 

do CPC/2015.5) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão 

saneadora, inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015.6) 

Após tudo cumprido, façam-me os autos CONCLUSOS para deliberações 

necessárias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 123854 Nr: 1750-14.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oricelia Leite Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida não foi intimada 

para se manifestar quanto ao laudo pericial, assim, INTIME-SE a requerida 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, pugne pelo que entender de direito.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143726 Nr: 5007-13.2016.811.0007

 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: Luciano Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:MT 21.397, Fernando Hayashida - 

OAB:MT 11.758, Gladstone gimenis - OAB:21587-O, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:MT 12.333

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

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

causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto no artigo 

98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143826 Nr: 5080-82.2016.811.0007

 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: Luiz Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se sobre o laudo pericial 

aportado às fls. 202/202 verso, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143723 Nr: 5004-58.2016.811.0007

 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: Hildebrando Soares da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:MT 21.397, Fernando Hayashida - 

OAB:MT 11.758, Gladstone gimenis - OAB:21587-O, Lucimar 

Cristina Gimenez Cano - OAB:MT/8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida não foi intimada 

para se manifestar quanto ao laudo pericial, assim, INTIME-SE a requerida 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, pugne pelo que entender de direito.

Por fim, denoto que a petição de fls. 232/236 é estranha ao processo, uma 

vez que a manifestação é em nome de parte diversa aos polos da 

presente ação, deste modo, proceda a Secretaria da Vara o 

desentranhamento das laudas supramencionadas.

Decorrido o prazo, CERIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 130982 Nr: 5683-92.2015.811.0007

 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: Valdeir Siqueira Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celio Antunes de Araujo - 

OAB:16332/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de habilitação do herdeiro de Valdeir Siqueira Amorim, 

para representá-lo em processo que visa receber alvará judicial para 
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levantamento de eventuais valores depositados em contas bancárias em 

nome de Valdecir Siqueira Amorim.

Consta nos autos, que Valdeir foi nomeado como inventariante do espólio 

do Sr. Valdecir, sendo que o pedido de expedição de alvará foi deferido, 

contudo, antes de realizar a retirado do montante, o inventariante veio a 

falecer.

Em decisão de fls. 69 o feito foi suspenso.

O herdeiro Vítor Eduardo de Carvalho Amorim, requereu por sua 

habilitação nos autos (fls. 70).

 Instado a se manifestar, o Ministério Público, pugnou, em suma, pela 

citação dos demais herdeiros do Sr. Valdecir.

É o relatório do necessário.

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO.

De início, vale ressaltar que o capítulo IX do CPC/15, que trata do 

procedimento de habilitação, em seu art. 690, dispõe que, quando recebida 

a inicial de habilitação, os requeridos serão citados para pronunciamento, 

destarte, não consta no pedido qualquer informação de endereços para 

efetuar a citação dos herdeiros de Valdecir.

Por essa razão, a inicial se mostra inepta, uma vez que não foram 

arrolados os requeridos, faltando, portanto, informação imprescindível 

para o desenrolar do feito.

 Neste sentido, por medida de cautela, ACOLHO o parecer ministerial de 

fls. 82, conquanto, em razão de que o herdeiro em momento algum indicou 

os endereços dos requeridos, é necessária a intimação de sua patrona, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, nos termos do 

art. 321, do CPC/15, para que traga aos autos as informações 

necessárias para que os requeridos sejam devidamente citados.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE, após 

façam conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003496-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

METALURGICA METALMIX LTDA ME - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003496-26.2017.8.11.0007 

AUTOR: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s) do 

reclamante: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA RÉU: METALURGICA 

METALMIX LTDA ME - ME Vistos. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por 

Açofer Indústria e Comércio LTDA em face de Metalurgica Metalmix 

LTDA-ME, ambos qualificados. Analisando os autos, vejo que a empresa 

requerida desenvolve as suas atividades na cidade de Nova 

Bandeirantes-MT (Rua Rio Grande do Sul, 01, Bairro Centro, Município de 

Nova Bandeirantes – Mato Grosso, CEP: 78.565-000), conforme se vê na 

petição inicial e nas notas fiscais juntadas no caderno processual. Assim, 

a competência para o processamento da ação é do Juízo de Nova Monte 

Verde-MT, e não de Alta Floresta-MT, já que a jurisdição de Nova 

Bandeirantes-MT pertence aquele Juízo. O artigo 53, III, “a”, do CPC, dispõe 

que é competente o foro do lugar onde está a sede para a ação em que 

for ré pessoa jurídica. Como se sabe, a competência para ajuizar a ação 

monitória permanece sendo o foro do domicílio do réu ou em tratando de 

negócio jurídico, a ação poderá ser ajuizada no foro de eleição 

convencionado entre as partes e previsto expressamente em cláusula 

contratual (artigo 63 CPC/15), sendo a primeira a hipótese dos autos, já 

que a parte exequente pretende receber os valores oriundos das notas 

fiscais colacionadas aos autos. Além disso, não foi juntado qualquer 

contrato que evidencie a existência de cláusula de eleição convencionada 

entre as partes. Todavia, o exequente ajuizou a presente ação monitória 

em Juízo diverso do onde está a sede da empresa executada, cuja 

competência para a propositura da ação é absoluta, salvo exceção da 

regra do artigo 63 do CPC. Assim, em observância ao que dispõe o artigo 

10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

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

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

o necessário. Alta Floresta-MT, 09 de Abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002972-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVIO DA ROCHA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002972-29.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: CLEVIO DA ROCHA VIEIRA Advogado(s) do reclamante: 

MARIA JOSE DO NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1) A presente causa não apresenta 

complexidade em matéria de fato ou de direito, razão pela qual, deixo de 

designar a audiência de que trata o § 3º do art. 357 do CPC/2015 e PASSO 

A SANEAR o processo desde logo. Verifico que a parte requerida, em 

sede de contestação, suscitou preliminar de prescrição, o que passo a 

apreciar. Tal pleito não merece muitas discussões, uma vez que não 

transcorreu o prazo prescricional entre o pedido na via administrativa – 

26/01/2017 DER (extrato juntado aos autos) e o ajuizamento da presente 

demanda, destoando por completo do período prescricional aplicável ao 

presente caso (quinquenal). Além do mais, é fato que se trata de 

preliminar genérica, desprovida de qualquer especificidade quanto às 

parcelas que se pretende ver aplicada a matéria prescricional, 

sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida. Sendo assim, 

REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré. Inexistem 

outras preliminares ou questões processuais a serem decididas, razão 

pela qual DECLARO O FEITO SANEADO. 2) DEFIRO a prova testemunhal 

requerida por ambas as partes. 3) Sem o prejuízo de outros, FIXO como 

principal ponto controvertido, o exercício de atividade laboral rural na 

forma exigida pela lei para obtenção do benefício e a qualidade de 

segurado(a). 4) DESIGNO audiência de instrução para o dia 29 de maio de 

2018, às 13h30min., devendo a Secretaria de Vara proceder as 

INTIMAÇÕES necessárias. CONSIGNE-SE na intimação da parte autora a 

necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar depoimento 

pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o 

caso de não comparecimento. CONSIGNO que as testemunhas arroladas 

devem comparecer em Juízo, independente de intimação. 5) DEIXO de 

dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o presente 

caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do 

CPC/2015. 6) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, 

inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015. 7) PROCEDA-SE a 

Secretaria da Vara ao disposto no artigo 338 da CNGC/MT. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 09 de Abril de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000396-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS APARECIDO DE SOUZA JUNIOR OAB - PR73758 (ADVOGADO)

DIEGO JOSE BALDISSERA OAB - PR73754 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DEVANIR DELLALASTRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000396-63.2017.8.11.0007; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: EDMILSON ALVES DA SILVA Parte Ré: 

RÉU: CLAUDIO DEVANIR DELLALASTRA Vistos. 1) As circunstâncias da 

causa evidenciam ser improvável a transação. Assim, sem prejuízo de 
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tentativa de conciliação no início da audiência de instrução e julgamento 

(artigo 359 do CPC/2015), PASSO A SANEAR o processo desde logo, nos 

termos do artigo 357 do CPC/2015. 2) Primeiramente, RECEBO a 

reconvenção em todos seus termos, já que preenchidos os requisitos do 

art. 319, do CPC/15. Com o recebimento da ação reconvinte, passo a 

sanear separadamente o feito. 3) Em relação à ação principal, apenas há 

a pendência de análise da tutela de urgência de arresto, que passo a 

apreciar. Nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC/2015 a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo, “in verbis”: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. De tal forma, a 

tutela de urgência é dividida em tutela cautelar destinada a assegurar o 

resultado final do provimento definitivo e do próprio mérito, tutela 

antecipada do processo, esta como medida provisória de natureza 

antecipatória, de cunho satisfativo e aquela como medida provisória de 

natureza cautelar, de cunho preventivo. Pois bem. No caso dos autos, 

diante das alegações da parte autora e pelos documentos trazidos na 

inicial, bem como diante das informações trazidas pela parte requerida 

vejo que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência se fazem 

presentes. Em sede de contestação, o requerido alegou que o animal em 

sua propriedade lhe causa prejuízos, inclusive, por tal fato foi oferecida a 

reconvenção na contestação, além do mais, não há prejuízos à parte, já 

que ela alega também não criar nenhum empecilho ao autor para que este 

retire o animal de sua propriedade. Noutro giro, seria prejudicial para as 

partes a não concessão, considerando que se continuar no pasto do 

requerido, o animal necessitará de cuidados, que, consequentemente, 

gera dispêndio de variadas formas. Neste sentido, trago o seguinte 

entendimento do TJMT: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO C/C PEDIDO DE LIMINAR – CÉDULA DE 

PRODUTO RURAL – CONCESSÃO DE LIMINAR – PRESENÇA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – PODER 

GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO – RECURSO PROVIDO. Para a concessão 

de liminar na ação cautelar de arresto, necessário se mostra a presença 

do fumus boni iuris, do periculum in mora e dos requisitos artigo 813 e 814, 

do código de processo civil. A prestação de caução para o deferimento de 

liminar é ato discricionário do julgador, considerando que a contracautela 

tem finalidade reparatória de eventuais danos que possa sofrer a parte 

contrária. (AI 39645/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)”. No mais, desnecessária a 

prestação de caução, uma vez que não evidenciado risco as partes. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC/2015: DEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, DETERMINANDO que se proceda com o arresto do 

bem semovente, sem a necessidade de caução, expedindo-se o 

competente mandado de arresto. Ademais, fixo os pontos controvertidos: 

a) ofensas, em tese, proferidas pelo requerido/reconvinte em face do 

autor/reconvindo; b) a resistência do requerido/reconvinte em devolver o 

animal ao legítimo proprietário. 4) Quanto à ação reconvinte, por não haver 

preliminares ou questões processuais pendentes a serem decididas, bem 

como, as partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade a 

ser sanada. Fixo o ponto controvertido: a) a obrigação do autor/reconvinte 

de pagar a título de despesas de seu animal enquanto este está na 

propriedade do requerido/reconvinte. Uma vez que analisadas a ação 

principal e reconvenção, analisadas as questões processuais pendentes, 

bem como, fixados os pontos controvertidos, declaro o feito saneado. 5) 

Por entender necessário, DEFIRO a produção de prova testemunhal. 

Assim, DESIGNO audiência de instrução para o dia 22 de maio de 2018, às 

15h00min., sendo que o rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo do artigo 357, § 4º, do CPC/2015. CONSIGNE-SE nas intimações das 

partes a necessidade de seus comparecimentos, a fim de prestarem 

depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015, para o caso de não comparecimento. O rol de testemunhas 

deverá ser aportado aos autos no prazo de quinze (15) dias (art. 357, 

parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de preclusão, e deverá observar 

ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, ambos do CPC/2015. Deverá o(a) 

advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada, mediante comprovação nos autos, observadas as regras 

do art. 455, do CPC/2015. Caso sejam arroladas testemunhas residentes 

fora da Comarca, também independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de suas oitivas, 

consignando na deprecada a data designada para realização da audiência 

de instrução neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. 

6) INTIMEM-SE as partes acerca da presente decisão, inclusive, para os 

fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015. 7) PROCEDA-SE a Secretaria da 

Vara ao disposto no art. 338 da CNGC/MT. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, 09 de abril de 2018. Tibério de Lucena Batista 

Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002912-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA SCHMITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002912-56.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: VALDINEIA SCHMITT Advogado(s) do reclamante: TATIANE 

ALVES SALLES DOS SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

e outros (3) Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença com 

pedido incidental de exibição de documentos proposta em face de 

Ympactus Comercial Ltda. (nome fantasia Telexfree), objetivando a 

liquidação da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco/AC nos autos da ação civil pública sob nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. Aduz, em síntese, que celebrou contrato com 

a executada, adquirindo 04 (quatro) kits AdCentral Family, assim, com a 

publicação da sentença na ação civil pública, restou inerente seu direito 

de reaver a quantia paga. Assevera que não detém a posse dos 

documentos que comprovam a contratação com a requerida, pugnando 

pela intimação da executada a fim de exibir os documentos concernentes 

ao contrato havido entre as partes e ao prejuízo suportado, nos termos do 

art. 396 do CPC. Com a inicial vieram os documentos. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório. Cuida-se de ação de liquidação de 

sentença coletiva, em que a parte exequente requer a exibição dos 

documentos em posse da executada, aduzindo a existência de vínculo 

jurídico entre as partes. Inicialmente, cumpre esclarecer que no caso em 

comento a liquidação de sentença visa o aclaramento do quantum 

debeatur (quanto é devido), de modo que os elementos: andebeatur (a 

existência da dívida), cuidebeatur (a quem é devido) e quis debeat (quem 

deve) devem ser pré-existentes, entretanto, em se tratando de sentença 

proferida em ação civil pública coletiva, com efeitos erga omnes, cabe ao 

indivíduo lesado quando da propositura da liquidação de sentença 

demonstrar a presença de tais elementos, a fim de comprovar que os 

efeitos da sentença lhe alcançam. Nesse prisma, o recebimento da 

liquidação de sentença coletiva está condicionado à comprovação da 

relação jurídica entre as partes, a fim de evidenciar que a condenação 

proferida nos autos da ação coletiva abrange o negócio em tese realizado 

pelas partes. Entretanto, o exequente não juntou qualquer prova ou, ao 

menos, um início de prova documental, que indicasse a realização de 

negócio jurídico entre as partes, de maneira que a ausência desta prova 

material reflete na ausência do interesse de agir, pressuposto processual 

inerente ao bom desenvolvimento da demanda. O mesmo ocorre com o 

pedido incidental de exibição de documentos, que resta prejudicado pela 

ausência de comprovação da relação jurídica das partes, capaz de 

afirmar a obrigatoriedade da executada em deter a posse de tais 

documentos, consoante art. 397 do CPC: Art. 397. O pedido formulado 

pela parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do 

documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que 

se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em 

que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa 

existe e se acha em poder da parte contrária. Assim, ante o exposto, 

determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 dias, junte 

aos autos prova do negócio jurídico realizado entre as partes, bem como 

para que especifique os documentos a serem exibidos, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito. Deverá o exequente 

comprovar: a) Data do ingresso na rede Telexfree; b) Qual e quantos 
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planos adquiridos (Ad Central, Ad Central Family); c) Comprovante de 

pagamento para ingresso na rede; d) Se ativou contas 99 Telexfree e 

quantas ativou; e) Se recebeu alguma bonificação enquanto permaneceu 

no negócio, qual o valor e qual a data do recebimento; f) Caso o ingresso 

no negócio tenha se dado por meio de bônus de terceiro, apontar quem é 

o terceiro, demonstrar que o terceiro era divulgador e demonstrar que 

pagou ao terceiro pelo uso do crédito do mesmo. g) Boletos Bancários e 

comprovantes de pagamento, caso tenha ingressado dessa forma; h) 

Extrato Bancário de Transferência de valores ao divulgador já atuante e 

que comprou suas contas na empresa, situação ocorrida quando do 

ingresso através de outro divulgador; i) Print de telas do Back Office; j) 

E-mail enviados pela empresa, que comprovam a existência, ativação, 

pagamento das contas adquiridas; k) Requerimento de devolução; l) 

Contrato; m) Caso não possua nenhum dos documentos informados 

anteriormente, terá ao menos que saber informar a quantidade de contas 

adquiridas em seu CPF, os valores pagos, a data do pagamento/ativação 

da conta, e login criado. DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. Passo à 

análise do pedido de justiça gratuita formulado pela autora. Da leitura 

acurada dos autos, verifico que a parte autora se manifestou acerca da 

decisão de ID. 10452805, da qual determinou a comprovação da alegada 

hipossuficiência, aduzindo, em suma: “(...)Assim sendo, requer a V. 

Excelência a reconsideração da decisão retro, a fim de considerar a 

Carteira de Trabalho juntada sob o ID. 10412842, como meio comprobatório 

de que a Autora não possui recursos suficientes para pagar as custas e 

despesas processuais, e por conseguinte, seja dado o normal 

prosseguimento do feito. Alternativamente, caso Vossa Excelência 

entenda de forma diversa, reitera-se o pedido de gratuidade de justiça 

provisória, com pagamento das custas e despesas processuais ao final 

do processo..(...)” É consabido que o benefício da gratuidade da justiça 

destina-se a possibilitar o acesso à Justiça àqueles que não apresentem 

condições de arcar com as despesas sem prejuízo de sua própria 

mantença, ou, de sua família. Admite-se, de outra via, a concessão em 

circunstâncias especialíssimas, quando efetivamente demonstrada com 

provas verossímeis a alegação de insuficiência de recursos para arcar 

com as custas processuais, o que não é o presente caso, eis que a parte 

autora não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar sua 

situação de pobreza. Assim, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, no 

entanto, com fundamento no art. 272, §6º do Código de Processo Civil c/c 

art. 468, §§6º, 7º e 8º da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, defiro o 

parcelamento das custas iniciais, a serem divididas em 6 parcelas 

mensais, insta ressaltar, que o parcelamento das custas se apresenta 

como melhor alternativa para aqueles que não podem suportar 

integralmente o valor de tais despesas, sendo que o parcelamento é 

referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da 

distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no 

curso do processo. Conforme orientação do Ofício Circular nº 

04/2018/GAB/J-Aux, encaminhe-se cópia desta decisão por e-mail 

dca@tjmt.jus.br para o Departamento de Controle e Arrecadação, para 

registro da informação. Após, a parte deverá providenciar a emissão das 

guias via internet. Comprovado o pagamento de todas as parcelas, 

conclusos para análise da petição inicial. Saliento que o não pagamento 

das parcelas acarretará a extinção do processo sem resolução de mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 9 de 

abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003220-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON APARECIDO GAMA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003220-92.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ROBSON APARECIDO GAMA NEVES Advogado(s) do 

reclamante: ELSON CRISTOVAO ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

proposta em face de Ympactus Comercial Ltda. (nome fantasia Telexfree), 

objetivando a liquidação da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC nos autos da ação civil pública sob nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. Aduz, em síntese, que celebrou contrato com 

a executada, adquirindo 01 (um) kit AdCentral Family, assim, com a 

publicação da sentença na ação civil pública, restou inerente seu direito 

de reaver a quantia paga. Assevera que não detém a posse dos 

documentos que comprovam a contratação com a requerida, pugnando 

pela intimação da executada a fim de exibir os documentos concernentes 

ao contrato havido entre as partes e ao prejuízo suportado, nos termos do 

art. 396 do CPC. Com a inicial vieram os documentos. No ID 10881314, foi 

determinada emenda à inicial, para a parte autora trazer aos autos, a 

efetivação do vínculo contratual apontado na inicial, bem como, comprovar 

a alegada hipossuficiência de recursos financeiros. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório. Cuida-se de ação de liquidação de 

sentença coletiva, em que a parte exequente requer a exibição dos 

documentos em posse da executada, aduzindo a existência de vínculo 

jurídico entre as partes. Inicialmente, cumpre esclarecer que no caso em 

comento a liquidação de sentença visa o aclaramento do quantum 

debeatur (quanto é devido), de modo que os elementos: andebeatur (a 

existência da dívida), cuidebeatur (a quem é devido) e quis debeat (quem 

deve) devem ser pré-existentes, entretanto, em se tratando de sentença 

proferida em ação civil pública coletiva, com efeitos erga omnes, cabe ao 

indivíduo lesado quando da propositura da liquidação de sentença 

demonstrar a presença de tais elementos, a fim de comprovar que os 

efeitos da sentença lhe alcançam. Nesse prisma, o recebimento da 

liquidação de sentença coletiva está condicionado à comprovação da 

relação jurídica entre as partes, a fim de evidenciar que a condenação 

proferida nos autos da ação coletiva abrange o negócio em tese realizado 

pelas partes. A parte autora, intimada para emendar a inicial com fim de 

trazer os boletos pagos que comprovariam o vínculo com o parte 

requerida, veio aos autos para retificar a inicial, afirmando que não se 

trata de boletos, mas sim de logins das contas junto a requerida. 

Analisando os autos, verifico que o autor afirmou como única prova de 

vínculo o login que supostamente possui junto à empresa requerida: 

“robsonaf”. Ora, em que pese tal afirmação, o próprio autor afirma em sua 

peça quais os possíveis meios para comprovar o vínculo, neste caso 

seriam: “Para fins de arbitramento e liquidação da sentença, faz-se 

necessária a comprovação do vínculo entre o requerente e o Réu, o que 

pode ser feito das seguintes formas, vejamos: a) Contrato entre o 

divulgador e a Ré, e ou; b) Boletos pagos, comprovando os pagamentos 

realizados pelo divulgador à empresa Ré, e ou; c) Extrato bancário 

comprovando as transferências e pagamentos à empresa Ré, e ou; d) 

E-mails de boas-vindas e procedimentos da vinculação, e ou; e) Print da 

tela do Back Office e logins de conta, evidenciando a vinculação do 

Requerente como divulgador dos produtos TELEXFREE e consequente 

direito ao crédito dos valores pagos.” Ocorre que, dos documentos 

afirmados pelo autor capazes de comprovar o vínculo, no caso em tela, 

recai as alegações no item “e)” referido acima, entretanto, não basta 

apenas afirmar que possui login, necessário, também, que traga aos autos 

o Print da tela do Back Office e login de conta, como indício de que 

possuiria vínculo com a empresa requerida. Do contrário, bastando 

apenas a afirmação de que possui “tal login”, qualquer pessoa poderia, 

levianamente, vir ao judiciário em busca de tutela para o direito alegado. 

Portanto, para além da afirmação de que possui login, há necessidade de 

comprovar o vínculo a partir da possibilidade de ser um divulgador e, em 

consequência, teria acesso ao sistema do TelexFree. Trago a lume os 

termos em que exigidos para ser um divulgador e como se dá o acesso ao 

sistema, conforme REGULAMENTO GERAL DE CLIENTES E 

DIVULGADORES DE PRODUTOS juntado aos autos pelo requerente: “2.5 - 

DOS REQUISITOS PARA INGRESSO E PERMANÊNCIA NO SISTEMA DE 

MARKETING MULTINÍVEL 2.5.1 - o interessado em ingressar no Sistema de 

Marketing Multinível da TELEXFREE deverá associar-se por indicação de 

outro DIVULGADOR, mediante: a) preenchimento completo dos 

respectivos formulários de cadastramento, b) envio dos formulário de 

cadastramento; c) pagamento do valor relativo à adesão. DAS 

ATRIBUIÇÕES E DEVERES DO CLIENTE/ADERENTE. 3.1 - Ao completar o 

envio de seu cadastro, o novo associado, DIVULGADOR ou não, 

concorda em receber mensagens na sua caixa de correspondência 

eletrônica (e-mail), através das ferramentas especificas utilizada pelo 

sistema, enviadas por divulgadores ascendentes (upline) e descentes 

(downline) em sua linha bem como dos dos administradores da rede 

TELEXFREE com os demais propósitos. (...) 3.5 - O código de acesso e 
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senha do DIVULGADOR é pessoal e intransferível. A TELEXFREE não se 

responsabiliza pela segurança dos dados que estão gravados em mídia 

externa, pasta de computador de uso pessoal do DIVULGADOR. 3.5.1 – a 

utilização do ambiente virtual denominado back 0ffice pode ser utilizado 

para transferência de crédito entre DIVULGADORES e para pagamento de 

faturas, suas ou de terceiros, devendo o associado, DIVULGADOR ou 

não, acessar apenas o sítio eletrônico sob endereço www.telexfree.com, 

estando ciente que nenhum outro endereço é oficial e aprovado pela 

TELEXFREE. (...) 5.2 DIVULGADOR: é aquela pessoa que, após efetuar 

sua adesão (ver cláusula a seguir), poderá adquirir um kit de contas VOIP 

com desconto exclusivo, podendo ser: a) ADCentral, com 10 contas 

99TELEXFREE ou b) FAMILY, com 50 contas VOIP, passando, em ambos 

os casos, a receber um espaço virtual denominado BACK OFFICE e será 

utilizado para efetuar a postagem de anúncios para a venda destes 

produtos que adquiriu com desconto exclusivo; fazendo-o de forma 

assídua, a cada ciclos de sete dias ininterruptos, receberá mais uma conta 

VOIP. (...) 5.5 – DA ADESÃO ADCENTRAL FAMILY – O DIVULGADOR que 

desejar se habilitar na condição de “Adesão ADCentral FAMILY” deverá 

desembolsar o equivalente a US$ 1.375,00 (um mil trezentos e setenta e 

cinco dólares norte-americanos). 5.5.1 - Com esta adesão o DIVULGADOR 

terá 05 (cinco) centrais de anúncios ativas, por 12 (doze) meses, a contar 

da data da sua ativação.” Extrai-se das informações que, o requerente 

sendo divulgador, tem acesso ao sistema do telexfree e, em 

consequência, demonstrado o acesso, estaria comprovado o seu vínculo, 

já que somente com a aquisição de cotas é que terá acesso ao sistema. 

Portanto, o requerido tem login e senha de acesso ao telexfree, em tese 

poderia ter comprovado sua condição quando da emenda a inicial, mas 

não o fez. Tendo, unicamente, retificado a inicial para afirmar que possui 

login o que, por si só, não é capaz de comprovar o vínculo com a empresa 

requerida e, fato que certamente não necessita de parte requerida para 

demonstração ao judiciário. Não obstante, não traz na inicial a data em que 

efetivamente ocorreram os pagamentos, nem mesmo, a forma pela qual foi 

feita a adesão. A informação é essencial tendo em vista que, a data do 

pagamento é a data pela qual ocorreu a adesão e, também, a data inicial 

em que deve ser realizada a atualização monetária, conforme determinado 

na sentença coletiva que dá ensejo a presente liquidação: “B.7) Os 

valores a serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos 

divulgadores deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo 

pagamentos do Fundo de Caução Retornável e dos Kits AdCentral ou 

AdCentral Family, conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a 

citação (que se deu por meio de comparecimento espontâneo da empresa 

ré aos autos, em 29/07/2013 – p 880/964).” Ressalte-se que, não se pode 

confundir atualização monetária com juros de mora, que no caso das 

demandas envolvendo telexfree, claramente esclarecido pelo item B.7) do 

dispositivo da sentença na ação coletiva envolvendo a requerida, 

determina que a atualização monetária dos valores faz-se a partir do 

efetivo pagamentos do Fundo de Caução Retornável e dos Kits AdCentral 

ou AdCentral Family, conforme o caso, assim, a atualização se faz desde 

o efetivo pagamento por quem aderiu à aquisição, sendo necessário a 

informação quanto a data do efetivo pagamento para realizar a liquidação, 

o que não há nos autos. Portanto, o exequente não juntou qualquer prova 

ou, ao menos, um início de prova documental, que indicasse a realização 

de negócio jurídico entre as partes, de maneira que a ausência desta 

prova material reflete na ausência do interesse de agir, pressuposto 

processual inerente ao bom desenvolvimento da demanda. O mesmo 

ocorre com o pedido incidental de exibição de documentos, que resta 

prejudicado pela ausência de comprovação da relação jurídica das partes, 

capaz de afirmar a obrigatoriedade da executada em deter a posse de tais 

documentos, consoante art. 397 do CPC: Art. 397. O pedido formulado 

pela parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do 

documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que 

se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em 

que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa 

existe e se acha em poder da parte contrária. Assim, ante o exposto, com 

fundamento no art. 10 c/c arts. 485, i e III, § 1°, todos do CPC, determino a 

intimação PESSOAL da parte autora para que, no prazo de 05 dias, junte 

aos autos prova do negócio jurídico realizado entre as partes, bem como 

para que especifique os documentos a serem exibidos, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 9 de abril de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002499-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDIR BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002499-43.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JOSE VALDIR BARBOSA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Diante dos pedidos genéricos de 

produção probatória, determino a intimação dos envolvidos para, em 10 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir. O SILÊNCIO 

ACARRETARÁ O JULGAMENTO IMEDIATO. Decorrido o lapso temporal 

acima, venham conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000863-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FALCI MENDES OAB - SP223768 (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000863-42.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

FLAVIO DE LIMA Vistos, Considerando o trânsito em julgado da sentença 

que homologou o pedido de desistência, procedi à baixa da restrição 

inserida por este juízo sobre o veículo de placa JGZ-0289 e Renavam 

00899505597, conforme requerido às fls. 46/49. Dando por encerrada a 

prestação jurisdicional deste feito, ao arquivo. Às providências. Cristiane 

Padim da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000728-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MORENO CARDOSO (REQUERENTE)

JOAO TENORIO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000728-93.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: JOAO TENORIO CARDOSO, CLARA MORENO CARDOSO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Averiguando os derradeiros 

documentos verifico que com a expedição do formal de partilha o espólio 

de João Tenório Cardoso foi exaurido, assim como foi encerrada a 

suposta qualidade de inventariante de Clara Moreno Cardoso. Analisando 

o plano de divisão dos bens deixados pelo “de cujus”, constatei que o 

imóvel referente à pretensão deste feito foi amealhado por todos os 

herdeiros e pela meeira, ora requerente. Feitas estas considerações, 

salvo melhor juízo, entendo que a legitimidade da autora para figurar no 

polo ativo decorre de seu próprio direito outorgado pela sentença 

homologatória da partilha e não da qualidade de representante do espólio 

de seu falecido marido. Posto isto, determino a emenda à inicial para que a 

qualificação da demandante seja retificada, em 15 dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o aludido lapso temporal, 
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retifique-se as informações junto ao PJe e conclusos. Às providências. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000487-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

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 DESPACHO Numero do Processo: 1000487-90.2016.8.11.0007 

AUTOR: ZELIA RIBEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, Diante dos pedidos genéricos de produção probatória, determino a 

intimação dos envolvidos para, em 10 dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO 

IMEDIATO. Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000527-72.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RODRIGUES SOARES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000527-72.2016.8.11.0007 

AUTOR: MARIA DE FATIMA RODRIGUES SOARES RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Diante dos pedidos 

genéricos de produção probatória, determino a intimação dos envolvidos 

para, em 10 dias, especificarem as provas que pretendem produzir. O 

SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO IMEDIATO. Decorrido o lapso 

temporal acima, venham conclusos. Às providências. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000316-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SEIKI ENOKAWA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000316-02.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: FABRICIO GONCALVES MEDEIROS EXECUTADO: JOAO SEIKI 

ENOKAWA Vistos, Considerando o lapso temporal decorrido desde a 

ultima atualização do débito, concedo o prazo de 15 dias para o polo ativo 

apresentar nova conta do valor devido. Após, conclusos para análise dos 

pedidos pendentes. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003400-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FELIX DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO OAB - PE33668 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003400-11.2017.8.11.0007 

AUTOR: JORGE FELIX DA SILVA RÉU: COMPANHIA ENERGETICA DE 

PERNAMBUCO Vistos, Trata-se de procedimento em que os envolvidos 

compareceram na sessão prévia de conciliação e entabularam o acordo 

de fls. 102/103. É o relatório. Fundamento. Decido. Considerando a 

aparente regularidade das cláusulas da avença, rendendo homenagens 

aos interessados que optaram pela efetividade da autocomposição, 

ressalvando interesses de terceiros, HOMOLOGO O ACORDO DE FLS. 

102/103. Posto isso, nos termos do art. 487, III, "b" do CPC, extingo o 

processo. Sem custas e honorários, conforme pactuado. O polo passivo 

deverá ser intimado por meio do causídico Dr. Diogo Dantas de Moraes 

Furtado, OAB/PE 33.668. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se 

alvará de levantamento do depósito para a conta indicada à fl. 103 e 

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

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11628 Nr: 564-44.2001.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clara Moreno Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Tenório Cardoso - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Celso Carneiro Junqueira 

- OAB:2215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELISABETE 

APARECIDA DA SILVEIRA ARAÚJO DA SILVA, para devolução dos autos 

nº 564-44.2001.811.0007, Protocolo 11628, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002735-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIA TOLEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(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 DECISÃO Numero do Processo: 1002735-92.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: EFIGENIA TOLEDO DE SOUZA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, 1 – Diante das comprovações apresentadas, 

recebo a inicial e sua emenda. 2 – Defiro a gratuidade de justiça, 

RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. 3 – Nos termos do art. 

511, do CPC, INTIMEM-SE os requeridos, na pessoa da sociedade de 

advogados indicada na exordial, para, querendo, apresentar contestação 

em 15 dias, sob pena de presunção da veracidade das alegações 

aventadas na exordial. 4 - Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, INTIME-SE a parte autora para, POR 

ATO DA SECRETARIA, para, no prazo de 15 dias, a teor do art. 350, do 

CPC, oferecer impugnação. 5 – Consigno que os pedidos de inversão do 

ônus da prova e de exibição de documentos serão apreciados em decisão 

saneadora, conforme disposto no art. 357, do CPC. 6 – Após, conclusos. 

Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001377-29.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001377-29.2016.8.11.0007 

AUTOR: MARIA DO CARMO SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, NOMEIO, em substituição, a médica 

Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar perícia médica na 

parte autora, independentemente de compromisso, com base no artigo 

468, do Código de Processo Civil em vigência e MAJORO os honorários 

periciais anteriormente fixados para R$ 400,00 (quatrocentos reais). O 

mandado deverá ser instruído com o necessário para a realização da 

perícia médica. Intimem-se. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002154-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR ABUD MIGUEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002154-77.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 

EXECUTADO: SAMIR ABUD MIGUEL Vistos, Defiro o pedido de penhora 

online, que será concretizado em gabinete via BacenJud, sem dar ciência 

à parte contrária, até o valor indicado pela parte exequente. 1 - Frutífera 

ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada para 

eventual impugnação no prazo de 5 (cinco) dias na pessoa de seu 

advogado, ou se carente de representação, pessoalmente, por via 

eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço 

cadastrado nos autos. 2 - Infrutífera a ordem, intime-se a exequente para 

que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Intime-se. Cristiane Padim da Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001275-07.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE FONSECA (EXECUTADO)

ESTER ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001275-07.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

EXECUTADO: VALDIRENE FONSECA, ESTER ALVES DE SOUZA Vistos, 

Trata-se de demanda executiva em que o polo passivo foi citado e não 

comprovou o adimplemento da obrigação. Diante disso, concedo o lapso 

temporal de 15 dias para a empresa exequente impulsionar o 

procedimento, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 

921, III do CPC. Decorrido o lapso temporal acima, conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000212-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI BAPTISTA DE LIMA OAB - 985.712.491-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO)

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000212-73.2018.8.11.0007 

AUTOR: ANGELA APARECIDA DA SILVA PROCURADOR: SUELI BAPTISTA 

DE LIMA RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos, Considerando que a procuração 

pública de fls. 64/65 foi outorgada à pessoa que não possui 

representação nos autos, tenho que o polo ativo continua irregularmente 

constituído para atuação no caso em tela. Ante o exposto, determino a 

intimação da autora para que, em 15 dias, regularize sua representação 

processual, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 76, §1º, I, 

CPC). Decorrido o aludido lapso temporal, conclusos. Às providências. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001232-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO VICENTE CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001232-70.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ADRIANO VICENTE CORREIA Vistos, Navegando pelos autos, vislumbro 

que o feito carece da comprovação de pressuposto essencial ao 

desenvolvimento desta espécie de demanda: a comprovação da mora. 

Ante o exposto, determino a emenda à inicial em 15 dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o lapso temporal acima 

estipulado, certifique-se. Ao final, conclusos. Cristiane Padim da Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000649-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DE ALMEIDA DIAS ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

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 DECISÃO Numero do Processo: 1000649-17.2018.8.11.0007 

AUTOR: VALQUIRIA DE ALMEIDA DIAS ROCHA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Ressalvando a possibilidade de 

revogação, defiro o pedido de assistência judiciária. Deixo de designar 

sessão de conciliação em razão da impossibilidade estrutural de 

comparecimento da parte requerida. Quanto ao pedido de concessão de 

tutela antecipatória, respeitando entendimentos contrários, tenho que a 

cognição sumária do que restou apresentado até o momento não permite a 

conclusão de que a probabilidade necessária para o deferimento da 

medida de urgência se faz presente, sendo imprescindível o contraditório. 

No que toca ao requerimento de tutela de evidência, consigno como 

indispensável o contraditório, consoante se extrai do parágrafo único do 

art. 311 do CPC, exceções que não se enquadram no caso em tela. Com 

tais considerações, decido: 1 - Cite-se a autarquia requerida. 2 - Decorrido 

o lapso temporal para resposta, intime-se o polo ativo para manifestação 

em até 15 dias. 3 - Com base na fundamentação acima, indefiro os 
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pedidos liminares. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000688-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMEIDA LEITE LEMOS (REQUERENTE)

CRISTIANO RIZZUTTO LEMOS (REQUERENTE)

CRISTIANE LEITE LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169/O (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 DECISÃO Numero do Processo: 1000688-14.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: CRISTIANO RIZZUTTO LEMOS, FLAVIA ALMEIDA LEITE 

LEMOS, CRISTIANE LEITE LEMOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, Trata-se de procedimento em que o autor informou que houve 

equívoco na distribuição, pois escolheu os juizados especiais para 

demandar. É o relato do necessário. Decido. Tendo em vista a faculdade 

constante no §3º do art. 3º da Lei 9.099/95, determino o arquivamento do 

processo, devendo a parte interessada providenciar a distribuição 

endereçada para o juizado especial. Às providências para as baixas. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000557-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

HELENA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

GERALDO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES OAB - MT23016/O (ADVOGADO)

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

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000557-39.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: HELENA MARIA FERREIRA, FATIMA APARECIDA FERREIRA, 

GERALDO FERNANDES DA SILVA Vistos, Trata-se de procedimento 

iniciado para a expedição de alvará judicial que autoriza saque de saldos 

em contas de PIS/PASEP e FGTS pelos sucessores civis de pessoa 

falecida. É o relato do necessário. Decido. Não há comprovação da 

existência desses saldos , nem de negativa da instituição financeira em 

fornecê-los, não restando caracterizada a necessidade de atuação 

judicial (interesse processual). Nessa trilha jurídica: 76532148 - 

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Diante da informação de que não há saldo na 

conta bancária do falecido, evidente a ausência de interesse processual, 

porquanto não há utilidade no provimento judicial pleiteado. Apelação 

desprovida, de plano. (TJRS; AC 0306610-08.2017.8.21.7000; Santa 

Maria; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol; Julg. 

30/10/2017; DJERS 03/11/2017). Ante o exposto, determino que o polo 

ativo, em 15 dias, emende a inicial e comprove a impossibilidade de 

obtenção das informações relativas às contas bancárias e saldos em 

nome de Maria Dominga da Silva Ferreira, bem como o óbice no 

levantamento destes ativos de forma extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o lapso temporal acima fixado, 

conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000596-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS AGUIAR (REQUERENTE)

LOURIVAL DE LIMA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

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

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000596-36.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MANOEL DOS SANTOS AGUIAR, LOURIVAL DE LIMA 

AGUIAR Vistos, Trata-se de procedimento instaurado para concessão de 

alvará judicial que autorize saque de saldos em contas bancárias em nome 

de pessoa falecida. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, verifico - salvo engano - que o inventário 

extrajudicial foi concluído em maio de 2016, o que retira a qualidade de 

inventariante do polo ativo. Diante disso, concedo o prazo de 15 dias para 

emenda da inicial, constando os herdeiros como autores, pois não consta 

o valor aqui mencionado, na partilha apresentada, sob pena de 

indeferimento da exordial. Decorrido o aludido lapso temporal acima, 

conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000617-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GAETANO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000617-12.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MILTON GAETANO JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Considerando que não há mais previsão de tramitação 

autônoma de procedimento cautelar, interpreto o requerimento como sendo 

de tutela de urgência, requerida em caráter antecedente. Diante disso, 

determino a intimação do polo ativo para, em 15 dias, adequar a inicial ao 

que dispõe o art. 303 do CPC, sob pena de indeferimento da peça 

vestibular. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000745-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA RODE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (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 DECISÃO Numero do Processo: 1000745-32.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA MADALENA RODE REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, Compulsando os autos, encontro elementos que 

autorizam a presunção de que o polo ativo possui condições para o 

pagamento das custas processuais, bem como que o procedimento 

carece de comprovação dos pagamentos alegados. Não obstante, a parte 

autora não apontou quantas contas ativou, em inobservância aos itens “b” 

da sentença que se pretende liquidar. Desta feita, concedo o lapso 

temporal de 15 dias para o polo ativo: a) comprovar sua condição de 

miserabilidade por meio da apresentação de declarações do imposto de 

renda, extratos bancários e/ou demais documentos aptos para demonstrar 

sua situação financeira negativa, sob pena indeferimento da concessão 

das benesses da gratuidade de justiça (§2º, art. 99, do CPC); b) juntar 

comprovação dos pagamentos alegados, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. c) indicar as contas 99Telexfree eventualmente ativadas, 

sob pena de indeferimento da inicial. Certificado o lapso temporal acima 

concedido, conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002597-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA MONTEIRO DA SILVA BOTEQUIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)
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VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO)

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 DECISÃO Numero do Processo: 1002597-28.2017.8.11.0007 

AUTOR: QUITERIA MONTEIRO DA SILVA BOTEQUIO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Diante dos pedidos genéricos de 

produção probatória, determino a intimação dos envolvidos para, em 10 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir. O SILÊNCIO 

ACARRETARÁ O JULGAMENTO IMEDIATO. Decorrido o lapso temporal 

acima, venham conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000969-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAVILDE ARROTEIA DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretora Joeli Dupim Carvalho Rodrigues (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000969-67.2018.8.11.0007 

IMPETRANTE: MAVILDE ARROTEIA DO NASCIMENTO IMPETRADO: 

DIRETORA JOELI DUPIM CARVALHO RODRIGUES Vistos, Insta salientar 

que a Lei 12.016/2009 prevê expressamente que a petição inicial deverá 

indicar a autoridade coatora e a pessoa jurídica a ela vinculada. Vejamos: 

“Art. 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos 

estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com 

os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e 

indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à 

qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.” O mesmo diploma 

legal indica quem deve ser apontado como autoridade coatora (§3º do art. 

6º da Lei 12.016/09): “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha 

praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. 

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles, ensina que: "Ato de autoridade é toda 

manifestação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no 

desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Por autoridade 

entende-se a pessoa física investida de poder de decisão dentro da 

esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal. Deve-se 

distinguir autoridade pública do simples agente público. Aquela detém, na 

ordem hierárquica, poder de decisão e é competente para praticar atos 

administrativos decisórios, os quais, se ilegais ou abusivos, são 

suscetíveis de impugnação por mandado de segurança quando ferem 

direito líquido e certo; este não pratica atos decisórios, mas simples atos 

executórios, e, por isso, não responde a mandado de segurança, pois é 

apenas executor de ordem superior . (...) Considera-se autoridade coatora 

a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o 

superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. Não há 

confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade 

por ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena 

concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado 

e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o 

agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se 

responsabilizar por ela (...) Incabível é a segurança contra autoridade que 

não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada . A 

impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha 

poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário; tratando-se, 

porém, de simples ordem proibitiva (não fazer), é admissível o “writ” 

contra o funcionário que está realizando o ato ilegal, a ser impedido pelo 

mandado. Um exemplo esclarecerá as duas situações: se a segurança 

objetiva a efetivação de um pagamento abusivamente retido, o mandado 

só poderá ser dirigido à autoridade competente para incluí-lo na folha 

respectiva; se visa à não efetivação desse mesmo pagamento, poderá ser 

endereçado diretamente ao pagador, porque está na sua alçada deixar de 

efetivá-lo diante da proibição judicial. Essa orientação funda-se na máxima 

'ad impossibilita nemo tenetur': ninguém pode ser obrigado a fazer o 

impossível. Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do 

impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela 

autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato 

impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi 

praticado pelo apontado coator" (in Mandado de Segurança, 18ª edição, 

Malheiros editores, págs. 31 e 54/55). Nessa linha, oportuno trazer à baila 

os ensinamentos do doutrinador Eduardo Sodré ao escrever sobre o 

assunto: “... o impetrado é autoridade pública, inclusive agente particular 

que atua por delegação no exercício de função pública (súmula 510 do 

STF), devendo ser chamado ao processo para prestar informações ...” . 

(Ações Constitucionais. Org. Fredie Didier Jr. – 2. edição. Editora Podivm – 

página 95). Além de indicar a autoridade coatora (pessoa física), o 

impetrante deve apontar a pessoa jurídica a qual a primeira está vinculada. 

Mister notar que sem o preenchimento de tais requisitos, ou seja, sem o 

autor mencionar quem é a autoridade coatora e a pessoa jurídica à ela 

vinculada, impossível o recebimento da inicial, pois, consoante dispõe o 

art. 7º da Lei do Mandado de Segurança, o juiz ao despachar a exordial, 

ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, 

enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, 

a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se 

dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito (...). Quanto à importância da indicação da 

pessoa jurídica, trago à baila o seguinte julgado: 94188398 - MANDADO DE 

SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR E SENTENÇA. CIÊNCIA AO ÓRGÃO DE 

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA. 

INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO DECRETADA. INTELIGÊNCIA 

DOS ARTS. 7º, II E 13, DA LEI Nº12. 016/2009. Em se tratando de mandado 

de segurança, ausente a intimação para ciência ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada da medida liminar e 

sentença proferidas, como determina os arts. 7º, II e 13, da Lei 

nº12.016/2009, impõe-se a decretação de nulidade do processo. Acolhida 

a preliminar, em reexame necessário, anula-se o processo a partir de fl. 

54-TJ, prejudicado o recurso voluntário. (TJMG; AC-RN 

1.0433.10.010353-3/001; Rel. Des. Kildare Gonçalves Carvalho; Julg. 

29/11/2012; DJEMG 07/12/2012). Feitos tais esclarecimentos, assinalo que 

no caso em tela, a impetrante deixou de: 1 - apontar a autoridade coatora, 

se limitando ao ajuizamento do processo em face da Diretora Joeli Dupim 

Carvalho Rodrigues; 2 – indicar a pessoa jurídica vinculada que poderá 

apresentar defesa e; 3 - não apresentou documentos imprescindíveis para 

suas alegações, como o Edital n.º 012/2017/GS/SEDUC/MT, a Portaria n.º 

367/2017; as Leis Complementares Estaduais ns.º 49/98 e 50/98 e a Lei 

Estadual n.º 7.040/98. Diante disso, respeitando entendimentos contrários 

e com a devida “venia”, determino a intimação do polo ativo, por meio de 

seu advogado para, em 10 dias, emendar e complementar a exordial, nos 

termos da Lei 12.016/2009. Decorrido o lapso temporal concedido, venham 

conclusos. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001014-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. R. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA SILVA ROSENDO OAB - 004.281.981-47 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001014-71.2018.8.11.0007 

AUTOR: RHYAN LUCAS ROSENDO RAMALHO REPRESENTANTE: 

ROSANGELA DA SILVA ROSENDO RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Para melhor análise da presença dos 

pressupostos processuais e condições da ação, em atenção ao que 

disposto na Seção 21 (arts. 1.311 a 1.334), do Capítulo IV, da 

CNGCJ/CGJ-TJMT, a inicial deverá ser instruída com: I – documentos 

pessoais do polo ativo, a exemplo da carteira de identidade, CNH, CPF, ou 

outro documento oficial, bem como comprovante de residência; II – cartão 

do SUS; III – o requerimento administrativo e toda a documentação relativa 

à situação de saúde da pessoa; IV – relatório médico com as seguintes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 15 de 706



informações: a) nas hipóteses de solicitação de vaga de UTI a parte 

deverá apresentar: a.1) relatório médico sobre a necessidade de 

internação em leito de UTI; a.2) informação sobre a data e hora da 

requisição da vaga; a.3) declaração sobre a inexistência de vaga, se for o 

caso; a.4) outras providências que tenham sido adotadas enquanto 

aguarda disponibilização de leito de UTI; b) nas hipóteses de solicitação de 

intervenção cirúrgica contida na Relação Nacional de Ações e Serviços de 

Saúde – RENASES ou disponibilizada pelo SUS a parte deverá juntar: b.1) 

relatório médico indicando qual doença a pessoa é portadora e a 

prescrição médica exata da intervenção cirúrgica com especificação dos 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PDCT e apresentação de 

todos os exames médicos atualizados; b.2) a prescrição médica deve 

narrar detalhadamente a situação de saúde do paciente e todo o 

tratamento anterior que porventura já tenha sido realizado, bem como as 

razões pelas quais tal intervenção é necessária; b.3) prescrição médica 

com data; b.4) deve ser declinado o período de tempo que a pessoa 

espera pelo atendimento e providências administrativas que tenha adotado 

para solucionar a questão (ex.: Ouvidoria do SUS); c) nas hipóteses de 

solicitação de tratamento não oferecido pelo SUS a parte deverá juntar: 

c.1) o relatório médico elencando as razões da ineficiência dos 

tratamentos disponíveis pelo SUS; c.2) a apresentação de prova da 

evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos 

procedimentos constantes dos protocolos clínicos do SUS; c.3) o relatório 

deve indicar se configurada emergência, urgência (com indicação de 

tempo de espera) ou eletividade do tratamento, com expressa menção ao 

quadro clínico de risco imediato; c.4) declaração de ausência de conflito 

de interesse firmada pelo médico em relação ao ente público. d) nas 

hipóteses de solicitação de medicamento existente na Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais – RENAME ou nas listas oficiais do SUS a 

prescrição médica deve conter: d.1) o princípio ativo do medicamento, com 

especificação do CID, posologia, modo de administração e período de 

tempo do tratamento e periodicidade, medicamentos e doses indicadas e, 

em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu 

fabricante, a justificativa técnica; d.2) data no receituário, para que seja 

observado o prazo não superior a 02 meses para ingresso da ação; d.3) 

em caso de medicamento ou tratamento para o câncer se o paciente tem 

acompanhamento junto a uma unidade CACON/UNACON. e) nas hipóteses 

de solicitação de medicamento fora das listas oficiais do SUS a prescrição 

médica deve conter: e.1) o princípio ativo do medicamento, com 

especificação do CID, posologia, modo de administração e período de 

tempo do tratamento e periodicidade, medicamentos e doses indicadas e, 

em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu 

fabricante, a justificativa técnica; e.2) se os Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas – PCDT foram utilizados e esgotados ou forem 

inviáveis ao quadro clínico do paciente usuário do SUS; e.3) data no 

receituário, para que seja observado o prazo não superior a 02 meses 

para ingresso da ação; e.4) declaração de ausência de conflito de 

interesse firmada pelo médico em relação ao ente público. Diante do acima 

registrado, intime-se o polo ativo para, em 15 dias, complementar a 

exordial com o necessário. Vindo a complementação ou justificativas, 

desde já, determino que o feito seja encaminhado ao NAT para coleta do 

parecer com as informações que julgarem pertinentes e para resposta dos 

quesitos abaixo apresentados: a) A parte requerente está regulada em 

sistema, serviço ou programa já existente no SUS? Qual a data e hora de 

seu registro? b) Quais as medidas administrativas já foram efetivadas 

para o devido atendimento da requerente? c) As tutelas pleiteadas 

judicialmente guardam correlação com requerimento administrativo 

constante no referido cadastro? d) As providências solicitadas nos autos 

são pertinentes e indicadas para a promoção/resguardo da saúde da 

parte requerente? e) Há outras alternativas terapêuticas mais eficientes 

em relação ao custo para a administração pública x benefício à saúde da 

parte requerente? f) A situação amolda-se a caso de urgência ou 

emergência, segundo normas técnicas contidas na Resolução CFM nº 

1451/95 do Conselho Federal de Medicina? g) Se for possível delimitar um 

período máximo para a concretização das providências requeridas sem 

prejuízo da saúde da parte requerente, qual é este lapso temporal? h) Se 

for possível delimitar, qual o ente competente para cumprimento destas 

medidas conforme organização do Sistema Único de Saúde? i) A questão 

foi apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 

SUS – CONITEC? j) O medicamente, o procedimento, o produto, a prótese, 

a órtese, constam na lista RENAME/RENASES ou em protocolo do SUS? 

Cumpridas estas determinações e aportadas as respostas aos quesitos, 

voltem-me conclusos, com urgência. Às providências. Alta Floresta-MT, 9 

de abril de 2018. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000451-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VAZ DA COSTA (REQUERENTE)

ROSANA APARECIDA VAZ CARDOSO (REQUERENTE)

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

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000451-77.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ROSANGELA VAZ DA COSTA, ROSANA APARECIDA VAZ 

CARDOSO Vistos, Verificando a regularidade da petição inicial, constatei 

que a parte autora não demonstrou o prévio requerimento administrativo 

referente à pretensão almejada, não estando caracterizado o interesse de 

agir[1]. Posto isto, concedo o prazo de 30 dias para que o polo ativo 

comprove o requerimento administrativo nestes autos, sob pena de 

indeferimento da exordial (parágrafo único, do art. 321, do CPC). Decorrido 

o lapso temporal acima estipulado, certifique-se e conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito [1] Ementa: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...) (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, 

Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 

10-11-2014).

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001197-13.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA CRUZ DOS SANTOS DE FREITAS (EXECUTADO)

R. C. DOS SANTOS DE FREITAS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001197-13.2016.8.11.0007 Vistos. Compulsando-se 

os autos denota-se que sob o ID 12280358 o exequente pleiteou a 

suspensão do feito, vez que as buscas de bens em nome do executado 

restaram infrutíferas, sendo deferido referido sobrestamento por 90 

(noventa dias) na decisão de ID 12310345, em 20.03.2018. Três dias 

após, em 23.03.2018, o exequente manifestou nos autos pugnando pela 

apreciação da manifestação de ID 9018170, já analisada e deferida 

conforme se infere do ID 10801103. Assim, INDEFIRO o pedido realizado 

sob o ID 12382742 e determino a intimação do exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifestar de forma pertinente e coerente sobre o 

prosseguimento do feito. Consigno que é dever da parte colaborar para o 

bom deslinde do feito, o que se insere dentro do dever geral de lealdade e 

boa-fé processual. Logo, o peticionamento temerário, assemelhado à 

litigância de má-fé, caso reiterado, será penalizado com a aplicação da 

respectiva multa. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 4 de abril de 2018 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001343-54.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDINEIA HERMINIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Com fulcro na legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seus patronos habilitados 

para que, em 05 (cinco) dias, tragam aos autos cópia legível dos 

documentos pessoais da requerente (RG e CPF - frente e verso), para 

fins de implantação do benefício concedido na sentença.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000396-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO & MELCHIOR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEVERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO PEREIRA (RÉU)

 

Com fulcro na legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte requerente, na pessoa de seu patrono 

habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, sob ID 12616955.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000697-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA QUEIROZ FERREIRA (AUTOR)

PEDRO GUEDES FERREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO 

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS GRATUITO Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) de Direito, Drª JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Dados do Processo: 

Processo: 1000697-73.2018.8.11.0007; Valor causa:R$ 12.085,47; Tipo: 

Cível; Espécie: [USUCAPIÃO ORDINÁRIA] - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7); AUTOR: MARISTELA QUEIROZ FERREIRA, PEDRO GUEDES FERREIRA 

RÉU: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO 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: Aduzem os autores que são legítimos 

possuidores do imóvel urbano denominado Lote 05, Quadra R-3, situado 

no Embrião Urbano de Carlinda, e que este imóvel permanece registrado 

no nome da ré, no entanto, que a área vem sendo transferida sem a 

devida regularização desde o ano de 1985, apenas por meio de contratos 

de compra e venda. Por fim, assevera que exerce a posse sobre o imóvel 

desde o ano de 1989, de forma ininterrupta e sem oposição, 

estabelecendo sua moradia habitual, e requer a declaração de domínio 

sobre o imóvel, com a devida modificação no Cartório de Registro de 

Imóveis. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote urbano n.º 05, 

quadra R-3 , Loteamento Embrião Urbano Carlinda/MT. Despacho/Decisão: 

Vistos. 1) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 2) 

Tendo em vista a possibilidade de existência de direito indisponível para o 

caso em tela (terras públicas), DEIXO de designar, por hora, a audiência 

de conciliação ou mediação prevista no art. 334, do Novo Código de 

Processo Civil. 3) CITE-SE o réu, devendo constar que o prazo para 

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

contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC. 4) 

CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 

3º, do CPC), que deverão ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 dias, e, 

por edital, com prazo de 30 dias, os eventuais interessados, nos termos 

do artigo 259, I, do CPC, para contestarem no prazo legal. 5) DEIXO de 

determinar a notificação do credor averbado na matrícula do imóvel em 

questão, para figurar como assistente do réu nos presentes autos, 

conforme pleiteado pelo autor, tendo em vista o recebimento por este Juízo 

de ofício remetido pelo Juízo da massa falida/requerida (Processo nº 

0012014-40.1999.8.26.0361 - 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das 

Cruzes/SP), informando que esta não possui interesse no imóvel em 

questão (objeto da matrícula 1.403, do 1º Cartório de Registro de Imóveis 

de Alta Floresta/MT), vez que referido bem já não era mais propriedade da 

requerida desde 1980/1990 e que constou equivocadamente na 

arrecadação, determinando, inclusive, o referido Juízo, a expedição de 

carta precatória ao Cartório de Registro de Imóveis para cancelamento da 

arrecadação junto à matrícula nº 1.403. Sendo assim, não vislumbra esta 

Magistrada, interesse jurídico a justificar a notificação pleiteada. 6) Em 

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

INTIMEM-SE para manifestarem interesse na causa, os representantes da 

União, Estado e Município. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 19 de março de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito. Alta Floresta/MT, 9 de abril de 2018. 

CAROLINE EVELYN DAN LOPES Analista Judiciário(a) SEDE DA 3ª VARA 

DE ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000749-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ALEIXO DOS SANTOS ZAPELINI (AUTOR)

IVO ZAPELINI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO 

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS GRATUITO Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) de Direito JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Dados do Processo: 

Processo: 1000749-69.2018.8.11.0007; Valor causa:R$ 16.078,90; Tipo: 

Cível; Espécie:#PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); AUTOR:AUTOR: MARIA 

ROSA ALEIXO DOS SANTOS ZAPELINI, IVO ZAPELINI REQUERIDO: RÉU: 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO 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: Aduzem os autores que são legítimos 

possuidores do imóvel urbano denominado Lote 03, Quadra R-17, situado 

no Embrião Urbano de Carlinda, e que este imóvel permanece registrado 

no nome da ré, no entanto, que a área vem sendo transferida sem a 

devida regularização desde o ano de 1987, apenas por meio de contratos 

de compra e venda. Por fim, asseveram que exercem a posse sobre o 

imóvel desde o ano de 2006, de forma ininterrupta e sem oposição, 

estabelecendo sua moradia habitual, e requerem a declaração de domínio 

sobre o imóvel, com a devida modificação no Cartório de Registro de 

Imóveis. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote Urbano n.º 03 , 

quadra R - 17 , Loteamento Embrião Urbano Carlinda/MT. 

DESPACHO/DECISÃO: Vistos. 1) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

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

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

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

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

prazo para responder aos termos da presente ação é de quinze (15) dias, 

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

verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos previstos no art. 
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344, do CPC. 4) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel 

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

autor, no prazo de 10 dias, e, por edital, com prazo de 30 dias, os 

eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, para 

contestarem no prazo legal. 5) DEIXO de determinar a notificação do 

credor averbado na matrícula do imóvel em questão, para figurar como 

assistente do réu nos presentes autos, conforme pleiteado pelo autor, 

tendo em vista o recebimento por este Juízo de ofício remetido pelo Juízo 

da massa falida/requerida (Processo nº 0012014-40.1999.8.26.0361 - 4ª 

Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP), informando que esta não 

possui interesse no imóvel em questão (objeto da matrícula 1.403, do 1º 

Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT), vez que referido bem 

já não era mais propriedade da requerida desde 1980/1990 e que constou 

equivocadamente na arrecadação, determinando, inclusive, o referido 

Juízo, a expedição de carta precatória ao Cartório de Registro de Imóveis 

para cancelamento da arrecadação junto à matrícula nº 1.403. Sendo 

assim, não vislumbra esta Magistrada, interesse jurídico a justificar a 

notificação pleiteada. 6) Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 

6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE para manifestarem interesse 

na causa, os representantes da União, Estado e Município. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 22 de março de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito. Alta Floresta/MT,9 de 

abril de 2018. CAROLINE EVELYN DAN LOPES Analista Judiciário(a) SEDE 

DA 3ª VARA DE ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

35123600

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000858-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000858-83.2018.8.11.0007; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Citação]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL Parte Ré: REQUERIDO: AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

Vistos. Tendo em vista a informação que a presente missiva fora 

protocolada equivocadamente neste juízo, proceda-se a Secretaria de 

Vara o seu cancelamento, com as baixas necessárias. Alta Floresta, MT, 

09 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001368-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001368-67.2016.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 10.560,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANTONIO 

APARECIDO DE SOUZA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação em que a autora 

ANTONIO APARECIDO DE SOUZA pleiteia o restabelecimento do benefício 

de aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela, em 

face de INSS. Com a inicial, vieram os documentos anexados ao Pje. 

Recebida a inicial, com a designação de perícia judicial, Id n. 4514877. 

Realização de perícia, com a apresentação do Laudo pericial, Id n. 

11425291. Citada, a demandada não apresentou contestação cf. o teor da 

certidão de Id n. 12548550. A parte autora não manifestou quanto ao laudo 

pericial, Id n. 12548550. Vieram-me os autos conclusos. É o que cumpria 

relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, DECRETO a revelia da parte 

requerida, eis que devidamente citada para apresentar contestação, 

quedou-se inerte. Pois bem. A ação é improcedente. Explico. Dispõem o 

art. 25, “caput” e inciso I, e art. 42, “caput”, da Lei nº 8.213/91: “Art. 25. A 

concessão de prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; II – (...); III – (...). Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Da conjugação das citadas normas legais, 

conclui-se ser devida aposentadoria por invalidez ao segurado da 

Previdência Social que, cumprindo a carência de doze contribuições 

mensais, venha a ser considerado incapaz e insuscetível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Assim 

sendo, são requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez: 

a) cumprimento do período de carência; b) qualidade de segurado; c) 

incapacidade total e definitiva para o trabalho. In casu, submetida a parte 

Requerente à perícia técnica, atestou o expert do Juízo que existe a 

incapacidade parcial e permanente para o trabalho, todavia, que não é 

incapaz para a vida independente, existindo a possibilidade de reabilitação 

da parte Autora para exercer outras atividades laborativas, Id n. 

11425291. Ademais, que existe tratamento médico e fisioterapêutico na 

rede pública. Assim, ante a ausência da alegada inaptidão para o trabalho, 

a improcedência do pedido de restabelecimento do beneficio de 

aposentadoria por invalidez é medida que se impõe. Neste sentido, 

vejamos: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA 

DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 

NÃO 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. A perícia médica, realizada em 21.02.2008, constata que 

a autora é portadora de dores crônicas no tornozelo esquerdo, 

secundárias à lesão cartilaginosa naquela articulação, havendo 

possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade onde exerça 

esforços, pois possui grau de instrução compatível (laudo f.135/145). 3. 

Acrescenta que a incapacidade é total e definitiva para a atividade em que 

exerça esforços físicos intensos (resposta aos quesitos c e d f.139). 4. O 

diagnóstico confirma os atestados médicos e exames apresentados pela 

apelante, embora a conclusão seja divergente, no sentido de que as 

lesões não impeditivas do trabalho, notadamente a de supervisora, 

vendedora e coordenadora técnica na área de cosméticos (f.16) que a 

apelante exerce. 5. Havendo a possibilidade de reintegração profissional 

se bem direcionada a reabilitação profissional para outra natureza de 

atividade, é prematura a concessão do beneficio de aposentadoria por 

invalidez, que pressupõe incapacidade total, permanente e insuscetível de 

reabilitação. 6. Há que prevalecer o laudo do perito oficial, em razão de 

maior equidistância das partes e de ser de absoluta confiança do juízo, 

sobretudo se não encontra o julgador motivação para proceder de maneira 

diversa (TRF1, AC 2000.33.00.008552-1/BA, 2ª Turma, Relator 

Desembargador Federal Tourinho Neto, DJU de 25.4.2003). 7. Os exames 

médicos da parte não tem o condão de afastar as conclusões do perito 

oficial, sendo certo que para o reconhecimento do direito à aposentadoria 

por invalidez ou auxílio doença não basta a existência de doença ou lesão, 

sendo imprescindível que impeçam o desempenho da atividade habitual. 8. 

Nego provimento à apelação. (TRF 1ª, Processo AC 

00353277720064013800, Órgão Julgador 1ª Câmara Regional 

Previdenciária de Juiz de Fora, Publicação 16.09.2018, Julgamento 

03.09.2015, Relator Juiz Federal José Alexandre Franco). Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do atual Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito. Sem 

custas, nos termos do artigo 4°, § 1° da Lei 1.060/1950. Condeno a 

Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 

10% (dez por cento) do valor do proveito econômico auferido pela 
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demanda, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade restará 

suspensa pelo período e condições estabelecidos pelo §3º, do art. 98, do 

CPC. Proceda-se a REQUISIÇÃO junto ao Sistema de Assistência Judiciária 

Gratuita - AJG (eis que o perito já se encontra habilitado no sistema). 

INTIME-SE a parte autora e em seguida 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. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Alta Floresta, MT, 09 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003296-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA GOMES PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

JAKSON GOMES PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

SANDRA GOMES PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

THIAGO GOMES PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

JUCELINO GOMES PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003296-19.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 500,00; Tipo: Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU 

COISA (228)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ELENA GOMES PINHEIRO DA SILVA, SANDRA GOMES PINHEIRO 

DA SILVA, JUCELINO GOMES PINHEIRO DA SILVA, THIAGO GOMES 

PINHEIRO DA SILVA, JAKSON GOMES PINHEIRO DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. Trata-se de produção 

antecipada de provas movida por Elena Gomes Pinheiro da Silva, Sandra 

Gomes Pinheiro da Silva, Jucelino Gomes Pinheiro da Silva, Thiago Gomes 

Pinheiro da Silva e Jakson Gomes Pinheiro da Silva contra Bradesco Vida 

e Previdência S.A, todos qualificados nos autos. Foi deferida a produção 

antecipada de provas, Id n. 11022406. Devidamente citado, o requerido 

apresentou manifestação c/c documentos, Id n. 12118822, 12118828, 

12118838, 12118845, 12118849, 12118874, 12118871, 12118878, 

12118884, 12118889 e 12118890. Manifestação da autora, Id n. 

12338536. É o breve relato. Decido. Inicialmente, consigno que nesse 

procedimento não cabe defesa ou discussão sobre a ocorrência ou 

inocorrência do fato, nos termos do art. 382, §§ 2º e 4 º do CPC. 

Tratando-se de produção antecipada de provas cabe ao juízo somente a 

homologação da prova realizada. Ante o exposto, HOMOLOGO por 

sentença, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, a presente 

produção antecipada de provas requerida por, Elena Gomes Pinheiro da 

Silva, Sandra Gomes Pinheiro da Silva, Jucelino Gomes Pinheiro da Silva, 

Thiago Gomes Pinheiro da Silva e Jakson Gomes Pinheiro da Silva contra 

Bradesco Vida e Previdência S.A, devendo os autos permanecer em 

cartório, nos termos do artigo 383, do CPC. Sem custas e honorários. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Alta Floresta, MT, 09 de abril de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso interposto ao ID nº. 11776209 é 

tempestivo; bem como, que a parte postulou pelos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Assim, IMPULSIONO os autos para INTIMAR 

a parte recorrida/requerida para, em 10 (dez) dias, querendo, apresentar 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso interposto ao ID nº. 11669113 é 

tempestivo; bem como, que a parte postulou pelos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Assim, IMPULSIONO os autos para INTIMAR 

a parte recorrida/requerida para, em 10 (dez) dias, querendo, apresentar 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002848-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO AYGNES CARPEJANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, IMPULSIONO os 

autos para INTIMAR o requerente, para que, em 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca dos documentos juntados pelo réu aos ID's 12146450 

e seguintes, indicando o cumprimento voluntário da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001065-19.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOAO BENEDITO ALVES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita apresentado pelo recorrente, uma vez que foi 

condenado nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de sorte 

que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois o 

litigante não pode ser premiado com qualquer benesse processual. Nesse 

sentido segue a recente jurisprudência da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 

9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 
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desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 

este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” Ademais, o Enunciado nº 114 

do Fonaje dispõe que "A gratuidade da justiça não abrange o valor devido 

em condenação por litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que deferida 

a gratuidade da Justiça, o recorrente não pose ser eximido de pagar as 

custas processuais. INTIME-SE o recorrente para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de 

deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 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: 1001092-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001092-02.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA SILVA CASTRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. INDEFIRO o 

pedido de assistência judiciária gratuita apresentado pelo recorrente, uma 

vez que foi condenado nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, de sorte que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça 

gratuita, pois o litigante não pode ser premiado com qualquer benesse 

processual. Nesse sentido segue a recente jurisprudência da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO 

JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE 

CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – 

SENTENÇA DE MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da 

dívida e a existência de relação jurídica que os envolve através de 

documentos que comprovam a contratação, como contrato devidamente 

assinado e documentos pessoais. Não é razoável a tese de que 

simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a 

legítima contratação de serviços. É possível perceber a semelhança 

comparando a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a 

assinatura presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo 

Recorrido na contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: 

Assinatura presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. 

Recurso Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado 

Especial Cível de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO 

COUTINHO Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – DE OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO 

NCPC. Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, 

vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não 

traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do 

julgado que não seja a manutenção da improcedência, razão pela qual, 

aplico a pena de litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da 

causa . SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se 

coaduna com a gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um 

prêmio ao litigante que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de 

forma gratuita, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça 

anteriormente concedida, razão pela qual, condeno a parte recorrente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos 

moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, 

acrescidos ainda de litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” Ademais, o Enunciado nº 

114 do Fonaje dispõe que "A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que 

deferida a gratuidade da Justiça, o recorrente não pose ser eximido de 

pagar as custas processuais. INTIME-SE o recorrente para, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena 

de deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 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: 1000934-78.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON VALERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000934-78.2016.8.11.0007 REQUERENTE: AILTON VALERIO REQUERIDO: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. INTIME-SE a parte requerente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a petição apresentada no ID 

nº 12326117, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010269-70.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIANA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO RD LTDA - ME (EXECUTADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010269-70.2014.8.11.0007 REQUERENTE: FABIANA MARIANA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO RD LTDA - ME, 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze (15) 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, 26 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: 1000185-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY ALVES FERREIRA TIBURCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000185-27.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ARLEY ALVES FERREIRA 

TIBURCIO DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Trata-se de 

pedido de homologação do acordo firmado entre as partes após o trânsito 

em julgado da sentença/acórdão condenatória. Como é cediço, a 

jurisprudência pátria admite a homologação do acordo mesmo após a 

prolação da sentença, sem que isto represente ofensa à coisa julgada. 

Neste sentido: “ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. JUÍZO MONOCRÁTICO. 

POSSIBILIDADE. O juiz do processo é competente para homologar acordo 

firmado entre as partes, mesmo depois de proferida a sentença. Desta 

forma, deve ser respeitada a autonomia da vontade, pois podem as partes 

transacionar, mesmo que de forma diversa da sentença, descabendo falar 

em esgotamento da jurisdição.” (TJRS, 19ª Câmara Cível Agravo de 

Instrumento Nº 70006696264- 2005) Ante o exposto, HOMOLOGO, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo entabulado entre as 

partes (ID num 12140332) e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em 

julgado desta sentença e, após o pagamento de eventuais custas 

processuais pendentes, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 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: 1001372-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAIR CAMILO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA OAB - MT21766/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da Patrona da parte autora, do inteiro 

teor da juntada do ID. 12554778, bem como para que informe o número da 

conta (corrente ou poupança), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ, 

do titular da conta, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior 

transferência de valores.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003230-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BORGES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003230-39.2017.8.11.0007 REQUERENTE: WESLEY BORGES DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Consoante pedido 

formulado no Id. num. 11624053, a parte autora requer a desistência da 

ação. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA DA AÇÃO e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do vigente 

Código de Processo Civil e no Enunciado nº 90 do FONAJE. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 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: 1002214-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMATEK OBRA BRAZIL SERVICOS EM ESTRUTURAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002214-50.2017.8.11.0007 REQUERENTE: GAS NORTE COMERCIO DE 

OXIGENIO LTDA - ME REQUERIDO: ARMATEK OBRA BRAZIL SERVICOS 

EM ESTRUTURAS LTDA Vistos. Indefiro o pedido formulado pelo credor 

constante do Id. 11660282, a fim de que este Juízo diligencie com o 

escopo de obter informações sobre o atual endereço do requerido, eis 

que trata-se de diligência que compete à parte e não ao Estado-Juiz. 

Ademais, a diligência pretendida pelo autor não coaduna com os critérios 

norteadores dos Juizados Especiais, sobretudo com os princípios da 

celeridade e da simplicidade. Assim, INTIME-SE o autor para, em 05 (cinco) 

dias, indicar o atual endereço do requerido, sob pena de extinção da ação 

sem resolução do mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 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: 1001982-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICOS DE HOTELARIA VENEZA LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ELETRO ENERGY MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001982-38.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SERVICOS DE HOTELARIA 

VENEZA LTDA. - ME REQUERIDO: ELETRO ENERGY MANUTENCAO 

INDUSTRIAL LTDA - ME Vistos. Indefiro o pedido formulado pelo credor 

constante do Id. 11660522, a fim de que este Juízo diligencie com o 

escopo de obter informações sobre o atual endereço do requerido, eis 

que trata-se de diligência que compete à parte e não ao Estado-Juiz. 

Ademais, a diligência pretendida pelo autor não coaduna com os critérios 

norteadores dos Juizados Especiais, sobretudo com os princípios da 

celeridade e da simplicidade. Assim, INTIME-SE o autor para, em 05 (cinco) 

dias, indicar o atual endereço do requerido, sob pena de extinção da ação 

sem resolução do mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 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: 1003232-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GERVASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003232-09.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIA GERVASIO 

REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. Trata-se de pedido 

formulado pela parte autora de majoração da multa cominatória aplicada 

para o caso de descumprimento da tutela provisória, tendo em vista o 

reiterado descumprimento da decisão judicial. No caso em apreço, tenho 

que merece acolhimento o pedido formulado pela parte autora, pois 

vislumbra-se o descumprimento das determinações judiciais pela parte ré, 

a qual cortou o fornecimento de água por duas vezes e não suspendeu a 

cobrança da fatura discutida na lide nos faturamentos subsequentes, 

apesar de devidamente intimada das decisões proferidas nos Ids. 

10875832 e 12116989. O descumprimento reiterado da tutela provisória 

pela parte ré afronta o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana, na medida em que priva a parte autora de usufruir de serviço 

essencial à habitabilidade, ocasionando transtorno grave e destituído de 

razoabilidade, pois os valores mensais posteriores ao faturamento 

controvertido foram devidamente consignados em juízo, bastando o 

interesse da ré em levantá-los, conforme determinou a decisão proferida 

no Id. num. 12116989. A disposição legal trazida pelo artigo 537 do CPC é 

clara ao mencionar que a multa poderá ser aplicada na fase de 

conhecimento e em tutela provisória, sendo clara também quanto à 

possibilidade de modificação periódica, inclusive de ofício, da referida 

multa. Eis a norma: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte 

e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na 

sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e 

compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para 

cumprimento do preceito. § 1° O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, 

modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso 

verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Dessa forma, 

entendo que a multa anteriormente aplicada tornou-se insuficiente para 

compelir a parte ré a cumprir o preceito judicial determinado no presente 

processo, motivo pelo qual defiro o pleito formulado pela parte autora e, 

por consequência, elevo a multa diária para a quantia de R$5.000,00 

(cinco mil reais). Ademais, determino a intimação da parte ré para, no 

prazo de 04 (quatro) horas, cumprir fielmente, sob pena de incidência da 

multa cominatória majorada, o preceito delineado nas decisões proferidas 

nos Ids. 10875832 e 12116989, a saber: “[...] que a parte requerida se 

abstenha em suspender o fornecimento de água do hidrômetro n° 

A12B033377, pelo não pagamento dos débitos objeto da presente 

demanda, bem como que evite inserir nos cadastros restritivos ao crédito 

o nome do titular do referido hidrômetro, neste caso o nome da parte 

autora, e caso já tenha inserido, que promova a exclusão, e, ainda, se 

abstenha em cobrar as parcelas das faturas dos meses de setembro e 

outubro de 2017, objeto da ação, nas faturas dos meses subsequentes. 

[...]” (Decisão ID 10875832). “[...] Restabelecer o fornecimento de água na 

unidade consumidora da parte autora [...]” (Decisão ID 12116989). 

Intime-se a parte ré pessoalmente e através das advogadas constituídas. 

Intime-se a parte autora. Cumpra-se, com urgência. Alta Floresta/MT, 6 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003232-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GERVASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003232-09.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIA GERVASIO 

REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. Trata-se de pedido 

formulado pela parte autora de majoração da multa cominatória aplicada 

para o caso de descumprimento da tutela provisória, tendo em vista o 

reiterado descumprimento da decisão judicial. No caso em apreço, tenho 

que merece acolhimento o pedido formulado pela parte autora, pois 

vislumbra-se o descumprimento das determinações judiciais pela parte ré, 

a qual cortou o fornecimento de água por duas vezes e não suspendeu a 

cobrança da fatura discutida na lide nos faturamentos subsequentes, 

apesar de devidamente intimada das decisões proferidas nos Ids. 

10875832 e 12116989. O descumprimento reiterado da tutela provisória 

pela parte ré afronta o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana, na medida em que priva a parte autora de usufruir de serviço 

essencial à habitabilidade, ocasionando transtorno grave e destituído de 

razoabilidade, pois os valores mensais posteriores ao faturamento 

controvertido foram devidamente consignados em juízo, bastando o 

interesse da ré em levantá-los, conforme determinou a decisão proferida 

no Id. num. 12116989. A disposição legal trazida pelo artigo 537 do CPC é 

clara ao mencionar que a multa poderá ser aplicada na fase de 

conhecimento e em tutela provisória, sendo clara também quanto à 

possibilidade de modificação periódica, inclusive de ofício, da referida 

multa. Eis a norma: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte 

e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na 

sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e 

compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para 

cumprimento do preceito. § 1° O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, 

modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso 

verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Dessa forma, 

entendo que a multa anteriormente aplicada tornou-se insuficiente para 

compelir a parte ré a cumprir o preceito judicial determinado no presente 

processo, motivo pelo qual defiro o pleito formulado pela parte autora e, 

por consequência, elevo a multa diária para a quantia de R$5.000,00 

(cinco mil reais). Ademais, determino a intimação da parte ré para, no 

prazo de 04 (quatro) horas, cumprir fielmente, sob pena de incidência da 

multa cominatória majorada, o preceito delineado nas decisões proferidas 

nos Ids. 10875832 e 12116989, a saber: “[...] que a parte requerida se 

abstenha em suspender o fornecimento de água do hidrômetro n° 

A12B033377, pelo não pagamento dos débitos objeto da presente 

demanda, bem como que evite inserir nos cadastros restritivos ao crédito 

o nome do titular do referido hidrômetro, neste caso o nome da parte 

autora, e caso já tenha inserido, que promova a exclusão, e, ainda, se 

abstenha em cobrar as parcelas das faturas dos meses de setembro e 

outubro de 2017, objeto da ação, nas faturas dos meses subsequentes. 

[...]” (Decisão ID 10875832). “[...] Restabelecer o fornecimento de água na 

unidade consumidora da parte autora [...]” (Decisão ID 12116989). 

Intime-se a parte ré pessoalmente e através das advogadas constituídas. 

Intime-se a parte autora. Cumpra-se, com urgência. Alta Floresta/MT, 6 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-82.2016.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA CARDOSO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000979-82.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ROSA MARIA CARDOSO 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. Considerando que a parte autora foi 

condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, entendo 

necessária a comprovação dos requisitos ensejadores da gratuidade de 

justiça, motivo pelo qual concedo o prazo de 05 (cinco) dias à parte autora 

para comprovação, sob pena de indeferimento do pleito de gratuidade. 

Decorrido o prazo e constatada a ausência de manifestação da parte 

autora, certifique-se e remeta-se o processo à conclusão. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 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: 1002126-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002126-12.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ROMILDO NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo 

Civil. Acolho o pedido de RETIFICAÇÃO do polo passivo promovido pela 

parte demandada, devendo a presente passar a constar SKY SERVIÇOS 

DE BANDA LARGA LTDA. I – Mérito O autor afirma que é cliente da 

requerida, tendo contraído os serviços de plano pós pago com fatura 

mensal no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) e que no mês de 

janeiro teve se plano suspenso, mesmo estando com as faturas paga. 

Afirma que ao contatar a empresa reclamada fora informado que tal 

suspensão se dera por inadimplência. Por diversas vezes tentou solicitar 

o cancelamento do plano, sem sucesso uma vez que a ligação sempre 

caia repentinamente ou, ainda, lhe eram oferecidas diversas promoções e 

bonificações caso continuasse com o plano. Atraído por tais ofertas, em 

20/02/2016, o reclamante aceitou a oferta de assinatura do plano SMART 

HD pelo qual pagaria R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) 

mensais. Em 02/04/2016 fora lhe enviada uma fatura proporcional pela 

utilização no valor de R$ 8,35 (oito reais e trinta e cinco centavos), sendo 

enviada ainda uma outra fatura com vencimento em 04/04/2016 no valor 

de R$ 249,50 (duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos); 

fatura esta que o autor não pagou por entender indevida. No mês de junho 

recebeu uma fatura no valor de R$ 396,07 (trezentos e noventa e seus 

reais e sete centavos), tendo recebido ainda notificação de que seu nome 

estaria sendo encaminhado ao serviço de proteção ao crédito. Tentou o 

autor por diversas vezes contatar a reclamada a fim de esclarecimentos 

quanto à cobrança indevida, razão pela qual procurou o PROCON. Em que 

pesem as alegações da reclamada de que apenas efetua a cobrança dos 

valores contratados, sendo, portanto, legítimos e que após minuciosa 

análise em seu sistema interno, nada foi encontrado, entretanto nada 

comprova. O autor por sua vez colaciona vários números de protocolos e 

contas a ele enviadas. Por se tratar de relação de consumo, deveria a 

requerida ter produzido prova no sentido de corroborar as alegações 

expendidas na peça de defesa, sendo de responsabilidade da ré prezar 

pela segurança e legitimidade dos valores que busca cobrar de seus 

clientes. Nesse sentido: Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INTERNET 

BANDA LARGA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. Não tendo a 

requerida se desincumbido do ônus de demonstrar de forma cabal e 

definitiva que o autor solicitou o serviço de banda larga cobrado na fatura 

do telefone, procedente o pedido de declaração de inexistência de débito 

e de repetição do indébito. Dano moral verificado na medida em que, 

mesmo depois de reclamações, a companhia ré manteve a cobrança de 

serviços de internet banda larga. Valor da condenação fixado de acordo 

com as peculiaridades do caso concreto, bem como observada a natureza 

jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. Juros moratórios devidos a partir da sentença, porque 

mantido o valor nela estabelecido. APELO PARCIALMENTE PROVIDO”. 

(Apelação Cível Nº 70030977664, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 28/10/2009) No 

presente caso, em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Da análise dos 

documentos trazidos aos autos pode se concluir que tenha havido a 

cobrança em valores diversos a cada mês, o que demonstra a falha na 

prestação do serviço por parte da Reclamada. A responsabilidade 

descrita no art. 14 do CDC é embasada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade de fornecimento de bens e serviços, responde pelos 

fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da 

comprovação de culpa. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus 

processual nos termos do art. 373, inciso I do NCPC e a reclamada não 

comprovou fato extintivo ou modificativo do direito do reclamante, art. 373, 

inciso II do NCPC. Nas relações de consumo, por expressa disposição 

legal (artigo 22 do CDC), os prestadores de serviço têm o dever de 

executá-los com qualidade e de forma eficiente, sendo que a atuação fora 

destas condições caracteriza ato ilícito. Assim, resta claro o defeito na 

prestação do serviço pela parte ré ao majorar mês a mês o valor do plano 

contratado pela parte autora. Inegável, a necessidade do pagamento de 

indenização pelo dano moral sofrido pelo reclamante advindo dos 

dissabores de ter sido cobrada de forma indevida e abusiva. Em casos 

como este, o dano moral se dá in re ipsa, ou seja, independentemente da 

comprovação do efetivo prejuízo, bastando a demonstração da ocorrência 

de fato capaz de gerar a ofensa ao íntimo do indivíduo na pessoa física do 

autor. O simples fato de o consumidor ser surpreendido pelas cobranças 

a maior pelo serviço prestado pela ré gera o dever de indenizar. Estando 

demonstrados os atos indevidos, o dano e o nexo de causalidade entre 

ambos, a parte autora prescinde especificar o seu prejuízo monetário, em 

se tratando de danos morais. E, no que diz respeito ao seu quantum, 

firmou-se entendimento, tanto na doutrina como na jurisprudência, que 

este valor ficará sempre a cargo do prudente arbítrio do julgador. Por fim 

fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). II – Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de 

Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos referentes 

ao contrato n.º 87224324; b) DETERMINAR o cancelamento do contrato n.º 

87224324; b) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) 

a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). c) tornar 

DEFINITIVA a liminar concedida ID nº. 9318032 . Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 20 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDECIR TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000117-43.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDECIR TEIXEIRA 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com 

base no art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito No 

mérito afirma a autora ter sido negativada indevidamente pela empresa 

requerida, pois não tem relação jurídica e desconhece o débito. Por outro 

lado, a ré afirma inexistir dano indenizável e que os fatos descritos 

ocorreram por débito com o banco Itaú, e que houve cessão de crédito 

para a parte requerida. Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

a empresa requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373 

inciso II do NCPC) já que se a parte autora afirmou que não tem relação 

jurídica com a ré ou com o banco Itaú na impugnação, deve esta provar a 

origem dos débitos, não há como impor ao reclamante o ônus da prova 

negativa, por ser impossível e diabólica. Portanto, o nome da parte autora 

foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de 

dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou (ou se utilizou) 

dos serviços prestados pela ré. Na linha da jurisprudência do egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em 

informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de 

serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. 

Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência de 

relação jurídica referente ao contrato registrado sob n.º 

005010004650000, no valor de R$ 2.349,04 (dois mil trezentos e quarenta 

e nove reais e quatro centavos); b) CONDENAR a ré a pagar à autora a 

quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 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: 1001628-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DO NASCIMENTO RAYMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001628-13.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARILDA DO NASCIMENTO 

RAYMUNDO REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo 

Civil. I – Mérito No mérito afirma a autora ter tido seu nome incluído 

indevidamente no cadastro de inadimplentes pela reclamada por dívida no 

valor de R$ 334,30 (trezentos e trinta e quatro reais e trinta centavos), 

débito este que afirma desconhecer. Narra ainda, que já fora cliente da 

empresa e que em razão dos aumentos nas contas veio a cancelar o 

plano e realizou um parcelamento de débitos realizado perante o Procon. A 

Reclamada apresentou defesa alegando ter agido em exercício regular do 

direito de credora, no entanto, a ré trouxe aos autos apenas imagens de 

suas telas sistêmicas, que por serem produzidas unilateralmente não 

podem ser aceitas como meio de prova, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Verifica-se que a ré não trouxe aos autos qualquer prova 

que refutasse as alegações e provas trazidas pela reclamante. Portanto, o 

nome da parte autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de 

crédito em razão de dívida inexistente, uma vez que não há qualquer 

contratação existente entre as partes. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, mesmo que em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 
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sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida, e no mérito JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, 

nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 334,30 (trezentos e 

trinta e quatro reais e trinta centavos) objeto da presente demanda; b) 

CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 

1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 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. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de fevereiro de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011205-95.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. COUTINHO FILHO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

WILLIAN DOUGLAS SALLES ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018420A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT0014521A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011205-95.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: J. P. COUTINHO FILHO - ME 

EXECUTADO: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS Vistos. Conforme 

inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Trata-se de embargos à execução apresentado pela Igreja Mundial do 

Poder de Deus em desfavor de JP Coutinho Filho ME. Não há que se falar 

em litispendência entre a presente execução com o processo nº. 

8011210-20.2014.8.11.0007 em trâmite neste Juizado Especial. Inobstante 

ambas as demandas façam alusão ao mesmo título executivo extrajudicial 

(contrato de prestação de serviço de filmagem e edição), cobram 

prestações diversas, sendo que este feito diz respeito às parcelas 

correspondentes aos meses de abril, maio e junho de 2014 (página 4), 

enquanto àquele corresponde às prestações de janeiro, fevereiro e março 

do mesmo ano (página 79). Na lição de Nelson Nery Júnior “O CPC 337, §3 

º diz que ocorre litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra 

que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos 

elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato)”. (Nery 

Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado/Nelson Nery Junior, 

Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, pág. 1.008). Desse modo, considerando que 

o pedido é diverso, resta afastada a litispendência alegada, nos termos do 

artigo 337, § 3º do CPC, razão pela qual a rejeito. Seguindo a linha de 

intelecção, afasta-se também a alegada litigância de má-fé, porquanto não 

demonstrada qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC. Quanto ao 

pedido contraposto de indenização por dano moral ante a alegada 

humilhação sofrida, uma vez que a penhora fora efetivada durante a 

realização de um culto, tenho que este é inviável em sede de embargos à 

execução. Nesse sentido, são os entendimentos jurisprudenciais que 

colaciono: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO DO 

PERCENTUAL CONTRATADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS. MÁ-PRESTAÇÃO E/OU INEXECUÇÃO CONTRATUAL NÃO 

DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE NOS AUTOS. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. INVIABILIDADE DO PROCEDIMENTO, NOS AUTOS DE 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006485114, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, 

Julgado em 21/02/2017). (Destaquei). EMBARGOS DO DEVEDOR. 

EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADO COM REPARAÇÃO 

DE DANOS. EMBARGOSDO LOCATÁRIO COM PEDIDO CONTRAPOSTO. 

DESCABIMENTO. (...) Outros créditos que o embargante/locatário entenda 

fazer jus devem ser veiculados na via própria, pois descabido contraposto 

em Processo de Execução, conforme pontuou a sentença. RECURSO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006962062, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 22/11/2017). (Destaquei). RECURSO INOMINADO. 

NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS REJEITADA.(...) INVIABILIDADE DE 

PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE DE EXECUÇÃO E SEUS EMBARGOS. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Cível Nº 71006039960, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 30/09/2016). (Destaquei). 

RECURSOINOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. INVIABILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO E RESPECTIVOS 

EMBARGOS. TERMO FINAL DO CONTRATO. ENTREGA DAS CHAVES. 

ATA NOTARIAL QUE CONFIRMA TESE DO EXEQUENTE. FÉ PÚBLICA DO 

TABELIÃO. Inviável o pedido contraposto em sede de execução ou de 

seus respectivos embargos, uma vez que tal figura é exclusiva do 

processo de conhecimento. (...) RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71005630728, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 10/12/2015). (Destaquei). Não 

havendo qualquer justificativa do executado ao não pagamento do débito 

objeto da demanda, superadas as alegações apresentadas em sede de 

embargos a execução, tenho que a ação merece prosseguir. Em tempo, 

de acordo com o princípio da força obrigatória, o contrato faz lei entre as 

partes quanto ao que convencionaram: pacta sunt servanda, levando, 

como consequência, aos princípios da irretratabilidade (nenhuma das 

partes pode, arbitrariamente, desfazê-lo) e da intangibilidade 

(inalterabilidade, não admitindo, de forma unilateral, modificações sem o 

consentimento da parte contrária). Logo, as obrigações assumidas 

contratualmente pelas partes devem ser cumpridas, conforme pactuado. 

Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução formulados pela 

executada no ID n.º 1936899 e o JULGO IMPROCEDENTE com fundamento 

nos artigos 920, III c.c 487, inciso I, ambos do CPC. Por conseguinte, 

DEFIRO o prosseguimento da execução, devendo ser o exequente 

intimado para requerer o que de direito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Consoante o 

disposto no artigo 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 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: 1002831-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DUTRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002831-10.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CASAGRANDA DERIVADOS 

DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: ANTONIO FERREIRA DUTRA Vistos. 

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

Infere-se de modo claro que na inicial o polo ATIVO da presente consta a 

pessoa Jurídica de direito privado, sendo a empresa CASAGRANDA 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 
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01.594.553/0001-82, a qual, por sua vez, em momento algum comprovou 

ser microempresa ou empresa de pequeno porte e, em pesquisa realizada 

junto ao site da Receita Federal, foi constatado que a referida empresa se 

trata de empresa Ltda, sem qualquer vinculação a empresa que se 

enquadraria como microempresa ou empresa de pequeno porte na forma 

estabelecida na Lei Complementar nº. 123 de 14 de Dezembro de 2006. 

Desta feita, In casu, impõe-se o reconhecimento de ofício, da 

incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a 

presente ação, sendo medida que se impõe, pois não estão presentes os 

requisitos necessários para o desenvolvimento válido e regular do 

processo no ambiente dos juizados especiais, em razão de figurar no polo 

ativo pessoa jurídica/empresa não relacionada no rol daquelas capazes de 

estarem em Juízo, em se tratando de Juizado Especial Cível Estadual, 

segundo consta as disposições do artigo 8º, §1º e incisos da Lei 

9.099/95, a qual abaixo se colaciona, in verbis: “Art. 8º 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. § 1o Somente serão admitidas a propor 

ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, 

excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as 

microempresas, assim definidas pela Lei no 9.841, de 5 de outubro de 

1999; III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de 

março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos 

termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.” Destarte, 

patente é a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais para 

processar e julgar as ações em que figure no polo ativo empresa a qual 

não demonstre a condição de microempresa ou de empresa de pequeno 

porte. Nesse sentido, verbis: “AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA 

DE VEÍCULO USADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. 

PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE 

MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), NÃO 

ESTANDO APTA A LITIGAR COMO PARTE AUTORA NO JEC. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, § 1º, INCISO II DA LEI 9.099/95 C/C ART. 3º E 

ART. 74 DA LC 123/2006. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO 

DE EPP OU ME, SEJA PELA OPÇÃO PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO 

SIMPLES NACIONAL, SEJA PELA COMPROVAÇÃO DO FATURAMENTO DO 

ANO CALENDÁRIO, ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO 

PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (Recurso Cível 

Nº 71004060471, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 25/04/2013). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71004060471 RS , Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data 

de Julgamento: 25/04/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2013)” “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEMANDANTE QUE 

OSTENTA A CONDIÇÃO DE SOCIEDADE POR COTAS DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA (FL. 10), COM ENQUADRAMENTO GERAL. 

NÃO DEMONSTRADA A ADERÊNCIA AO SISTEMA SIMPLES. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU DE 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE. INVIABILIDADE DE LITIGAR NO PÓLO 

ATIVO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA EXTINTIVA QUE SE 

MANTÉM. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Recurso Cível Nº 

71002973626, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 15/09/2011). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71002973626 RS , Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de 

Julgamento: 15/09/2011, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 19/09/2011)” Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do disposto no artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95 e art. 949, inciso II, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, em face do disposto no artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95 e 

art. 949, inciso II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento das custas processuais. Intime-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011025-45.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. BLASIUS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011025-45.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: E. BLASIUS - ME EXECUTADO: 

OI S.A Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze (15) 

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, 27 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: 1002957-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMILDA LEANDRO ALVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002957-60.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ROSEMILDA LEANDRO ALVES 

GONCALVES REQUERIDO: OI S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado 

da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. I – 

Mérito A autora afirma que é cliente da reclamada desde 02/09/2016 

quando contratara o plano “Oi sob medida” com o custo mensal de R$ 

69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos); alegando ainda, que a 

cobrança no valor contratado ocorrera apenas no primeiro mês após a 

contratação, uma vez que nos demais meses foram havendo cobranças 

de valores diversos e abusivos. Narra ainda que em 19/05/2017 alterou o 

seu plano para o plano “oi total conectado básico” com um custo mensal 

no valor de R$ 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos), 

e ainda, que em tal plano ocorrera o mesmo que vinha ocorrendo com o 

plano anterior, cobrança de valores diversos e abusiva. Em que pesem as 

alegações da reclamada de que está exercício regular de direito, uma vez 

que houvera a regular prestação do serviço, a ré trouxe aos autos 

apenas imagens e extratos de suas telas sistêmicas, que por serem 

produzidas unilateralmente não podem ser aceitas como meio de prova, 

motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Por 

se tratar de relação de consumo, deveria a requerida ter produzido prova 

no sentido de corroborar as alegações expendidas na peça de defesa, 

sendo de responsabilidade da ré prezar pela segurança e legitimidade dos 

valores que busca cobrar de seus clientes. Nesse sentido: Ementa: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. 
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SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INTERNET BANDA LARGA. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS 

MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. Não tendo a requerida se desincumbido do 

ônus de demonstrar de forma cabal e definitiva que o autor solicitou o 

serviço de banda larga cobrado na fatura do telefone, procedente o 

pedido de declaração de inexistência de débito e de repetição do indébito. 

Dano moral verificado na medida em que, mesmo depois de reclamações, 

a companhia ré manteve a cobrança de serviços de internet banda larga. 

Valor da condenação fixado de acordo com as peculiaridades do caso 

concreto, bem como observada a natureza jurídica da condenação e os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Juros moratórios devidos 

a partir da sentença, porque mantido o valor nela estabelecido. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70030977664, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares 

Delabary, Julgado em 28/10/2009) No presente caso, em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Da análise dos documentos trazidos aos autos pode se 

concluir que tenha havido a cobrança mesmo tendo o autor contatado a 

empresa por diversas vezes como demonstram os protocolos. A 

responsabilidade descrita no art. 14 do CDC é embasada na teoria do risco 

do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade de fornecimento de bens e serviços, responde pelos 

fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da 

comprovação de culpa. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus 

processual nos termos do art. 373, inciso I do NCPC e a reclamada não 

comprovou fato extintivo ou modificativo do direito do reclamante, art. 373, 

inciso II do NCPC. Nas relações de consumo, por expressa disposição 

legal (artigo 22 do CDC), os prestadores de serviço têm o dever de 

executá-los com qualidade e de forma eficiente, sendo que a atuação fora 

destas condições caracteriza ato ilícito. Assim, resta claro o defeito na 

prestação do serviço pela parte ré ao continuar realizando cobranças por 

serviços que já fora cancelado. Inegável, a necessidade do pagamento de 

indenização pelo dano moral sofrido pelo reclamante advindo dos 

dissabores de ter sido cobrada de forma indevida e abusiva. Em casos 

como este, o dano moral se dá in re ipsa, ou seja, independentemente da 

comprovação do efetivo prejuízo, bastando a demonstração da ocorrência 

de fato capaz de gerar a ofensa ao íntimo do indivíduo na pessoa física do 

autor. O simples fato de o consumidor ser surpreendido pelas cobranças 

a maior pelo serviço prestado pela ré gera o dever de indenizar. Estando 

demonstrados os atos indevidos, o dano e o nexo de causalidade entre 

ambos, a parte autora prescinde especificar o seu prejuízo monetário, em 

se tratando de danos morais. E, no que diz respeito ao seu quantum, 

firmou-se entendimento, tanto na doutrina como na jurisprudência, que 

este valor ficará sempre a cargo do prudente arbítrio do julgador. Por fim 

fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Quanto ao pedido de 

restituição dos valores indevidamente pagos, entendo que deva ser 

concedido parcialmente, uma vez que a autora traz aos autos 

comprovantes de pagamentos que demonstrem serviços cobrados além 

do contratado apenas no montante de R$ 217,30 (duzentos e dezessete 

reais e trinta centavos). Registro que no caso concreto não restou 

provada a má-fé da requerida em relação à cobrança indevida, de sorte 

que é incabível a repetição de indébito e devida tão somente a restituição 

dos valores na forma simples. II – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida, e no mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de 

Processo Civil para: a) DETERMINAR a revisão dos débitos referentes às 

faturas dos meses de julho e agosto de 2017; b) DETERMINAR o 

afastamento de multa rescisória do contrato firmado entre as partes; c) 

CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% 

a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). d) CONDENAR a ré no 

pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 217,30 (duzentos e 

dezessete reais e trinta centavos) referente à restituição dos valores 

indevidamente cobrados, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

desembolso. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de fevereiro de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002376-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MARIA DA SILVA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002376-45.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DEBORA MARIA DA SILVA 

MENEZES REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito afirma a autora ter sido 

negativada indevidamente pela empresa requerida, pois nunca adquiriu 

produtos ou fez uso de serviços oferecidos. Por outro lado, a ré afirma 

que houve regular contratação pela demandante com ulterior utilização de 

cartão. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, a empresa 

requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373 inciso II do 

NCPC), já que se a autora afirmou que não tem relação jurídica com a ré, 

deve esta provar a origem dos débitos, não havendo como impor a 

reclamante o ônus da prova negativa, por ser impossível. Apesar de a 

demandada afirmar que a contratação se deu via telemarketing, não 

produziu prova de tal alegação, o que permite concluir que a inscrição é 

indevida. Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente lançado em 

cadastro restritivo de crédito em razão de dívida não contraída por ela, 

uma vez que não contratou (ou se utilizou) dos serviços prestados pela 

ré. Na linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a contratação de serviços calcada em informações de terceiros 

gera responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido 

a cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO 

OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS 

FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 27 de 706



serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela 

provisória e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica bem como do débito no valor de R$ 229,92 

(duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos) referente ao 

contrato n.º MP660046554200661350; b) CONDENAR a ré a pagar à 

autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), qual seja 13/05/2017 (inscrição indevida). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado e se nada for requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 

27 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: 8010043-02.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GODOI CORREIA & CORREIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010043-02.2013.8.11.0007 REQUERENTE: GODOI CORREIA & CORREIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: VALDELIRA DE OLIVEIRA Vistos. Contatou-se a 

inexistência de bens penhoráveis, tendo a exequente se manifestado pelo 

arquivamento do feito, consoante petição ID nº. 11506319. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com base no art. 

53, § 4º, da Lei n. 9.099/95. Autorizo a expedição de certidão (enunciados 

nº. 75 e 76 FONAJE), caso seja requerida pela parte credora. Nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Intimem-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 27 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: 1002875-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALEIXO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002875-29.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LEANDRO ALEIXO DOS 

SANTOS REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. 

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

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

vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar a) Ilegitimidade Passiva 

Alega a reclamada em preliminar a sua ilegitimidade passiva, sob o 

argumento de que não é responsável pelo defeito apresentado na 

mercadoria adquirida pela parte reclamante, uma vez que o produto fora 

adquirido por meio de Marktplace, ou seja, que apenas disponibiliza o seu 

site pata que outras empresas comercializem seus produtos. Contudo, 

rejeito tal preliminar, uma vez que de acordo com o disposto no artigo 14, 

caput, do CDC, 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. 

II – Mérito O autor afirma que adquiriu um produto Depilador Laser 

Permanente Rosa Luz Pulsada LescolTon Home Pulsed Light pelo site da 

reclamada, pagando pelo produto a importância de R$ 371,20 (trezentos e 

setenta e um reais e vinte centavos), no entanto o produto nunca fora 

entregue. Aduz ainda que entrou em contato por diversas vezes com a 

empresa reclamada que primeiramente informou que o produto estava com 

os Correios para a entrega e posteriormente afirmou que não possuía mais 

o produto para entrega, como demonstram os e-mail trocados entre as 

partes (ID n.º 10386057). A reclamada em seu instrumento de defesa 

limitou-se a argumentar que o autor não provara as suas alegações e que 

não ocorrera qualquer atitude ilícita de sua parte, não trazendo quaisquer 

documentos que pudessem corroborar suas alegações. Por se tratar de 

relação de consumo, deveria a requerida ter produzido prova no sentido 

de corroborar as alegações expendidas na peça de defesa, sendo de 

responsabilidade da ré prezar pela segurança e legitimidade dos valores 

que busca cobrar de seus clientes. Nesse sentido: Ementa: “APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇOS NÃO 

SOLICITADOS. INTERNET BANDA LARGA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO 

INICIAL. Não tendo a requerida se desincumbido do ônus de demonstrar de 

forma cabal e definitiva que o autor solicitou o serviço de banda larga 

cobrado na fatura do telefone, procedente o pedido de declaração de 

inexistência de débito e de repetição do indébito. Dano moral verificado na 

medida em que, mesmo depois de reclamações, a companhia ré manteve a 

cobrança de serviços de internet banda larga. Valor da condenação 

fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como 

observada a natureza jurídica da condenação e os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Juros moratórios devidos a partir da 

sentença, porque mantido o valor nela estabelecido. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70030977664, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares 

Delabary, Julgado em 28/10/2009) Trata-se de demanda cuja causa de 

pedir repousa no descumprimento contratual, consistente na não entrega 

bem móvel em que pese o autor tenha realizado o devido pagamento pelo 

produto/bem. A seu turno, a empresa demandada confirma a não entrega 

do bem adquirido pelo autor, atribuindo a falha na prestação do serviço à 

indisponibilidade do produto em estoque. Desta feita e da análise dos 

autos, tenho que razão assiste ao autor, pois o bem adquirido e pelo qual 

distendeu valores não lhe fora entregue, sendo incontroversa a falta de 

entrega na presente demanda. Ora, tendo se estabelecido entre as partes 

uma relação ínsita ao direito consumerista, tenho por preciso o direito da 

autora de receber por aquilo que pagou, no entanto ante a informação de 

impossibilidade, não resta outra medida que não impor a reclamada restituir 

a importância dispendida pelo requerente. Em análise dos documentos 

juntados pelo requerente, fica evidente que houve a falha na entrega do 

produto apenas em relação a parte da compra realizada, razão pela qual 

deve ser restituído apenas no tocante ao valor do produto não entregue, 

uma vez que o demandante pagou por algo que não recebeu. No que diz 

respeito ao pedido de danos morais, deve-se considerar que, mais do que 

meros transtornos e aborrecimentos, a requerente experimentou 

situações que condizem com o direito de ser reparada por dano 

extrapatrimonial. Com efeito, tenho que a situação transcende o terreno do 
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simples descumprimento contratual para adentrar na seara da ilegalidade, 

uma vez que, fazendo pouco dos direitos do reclamante, ofende o 

princípio da boa-fé objetiva, que em última análise, estabelece a ética nas 

relações negociais, pois mesmo decorrido meses da aquisição o 

produto/bem não foi entregue. Descurou, assim, o estabelecimento 

comercial de seu dever de lealdade, que está vinculada ao princípio da 

boa-fé, sendo oportuno citar Cláudia Lima Marques, que assim define tal 

princípio: “significa atuação refletida, uma atuação refletindo, pensando no 

outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses 

legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com 

lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem qualquer lesão ou desvantagem 

excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o 

cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das 

partes” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. 

Ao dispensar tratamento de menos cabo aos direitos do autor, a 

demandada ofende a sua dignidade pessoal, atributo inerente a todos os 

seres humanos, porquanto atinge aspectos íntimos da personalidade, 

como a intimidade e a consideração pessoal, aspectos de valoração da 

pessoa em seu meio, como a reputação ou consideração social. Pablo 

Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Novo Curso de Direito Civil, 

Obrigações, 12 ª, volume II, Editora Saraiva, pp. 328 e 329, fornecem este 

conceito para o dano moral: “... uma lesão a bens e interesses jurídicos 

imateriais, pecuniariamente inestimáveis, a exemplo da honra, da imagem, 

da saúde, da integridade psicológica etc.” A Constituição Federal, art. 5º, 

V e X, reconhece como direitos fundamentais a “intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas” e a reparação do dano moral sofrido. O 

Código Civil dispôs de modo expresso, que “os direitos da personalidade 

são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer 

limitação voluntária.”, art. 11, sendo inviolável a vida privada da pessoa 

natural, art. 21. Sendo assim, a proteção a esses direitos deve ser efetiva, 

de modo a corresponder ao sistema jurídico, aos anseios de justiça e 

solidariedade social. Tudo isso cabe ao Poder Judiciário, com o objetivo de 

cumprir sua função, de aplicar o direito e de formular a regra concreta 

mais conveniente, racional e justa para solução dos litígios. Inegável, a 

necessidade do pagamento de indenização pelo dano moral sofrido pelo 

reclamante advindo dos dissabores de ter sido cobrada de forma indevida 

e abusiva. Em casos como este, o dano moral se dá in re ipsa, ou seja, 

independentemente da comprovação do efetivo prejuízo, bastando a 

demonstração da ocorrência de fato capaz de gerar a ofensa ao íntimo do 

indivíduo na pessoa física do autor. O simples fato de o consumidor ser 

surpreendido pelas cobranças a maior pelo serviço prestado pela ré gera 

o dever de indenizar. Estando demonstrados os atos indevidos, o dano e o 

nexo de causalidade entre ambos, a parte autora prescinde especificar o 

seu prejuízo monetário, em se tratando de danos morais. E, no que diz 

respeito ao seu quantum, firmou-se entendimento, tanto na doutrina como 

na jurisprudência, que este valor ficará sempre a cargo do prudente 

arbítrio do julgador. Por fim fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil 

reais). II – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e no 

mérito JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do 

art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) CONDENAR a ré na 

devolução da quantia paga pelo autor, na quantia de R$ 371,20 (trezentos 

e setenta e um reais e vinte centavos) já na forma dobrada, referente à 

restituição dos valores indevidamente cobrados, acrescida de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente 

pelo INPC, a partir do desembolso. b) CONDENAR a ré a pagar à autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de fevereiro de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002570-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002570-45.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ELISANGELA LEITE QUADRA 

DA COSTA REQUERIDO: OI S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado 

da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. I – 

Mérito Trata-se de reclamação na qual a autora afirma ter o intuito de 

contratar os serviços de telefonia e internet da requerida, mas esta 

informou a inexistência de porta de acesso. Por seguinte, afirma que 

mesmo não instalados os serviços houve cobrança indevida. Por outro 

lado, a empresa requerida aduziu que o débito refere-se ao contrato nº 

5053265573 (telefone fixo nº (65) 3521-5408), celebrado junto à requerida 

desde 04.10.2016 e que o terminal fixo fora cancelado por inadimplência, 

em 19.07.2017. É um fato notório que a empresa requerida não tem portas 

de acesso à internet na cidade de Alta Floresta, por tal motivo os 

consumidores devem optar pelas opções disponíveis na cidade (art. 374, 

inciso I do NCPC). Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A empresa 

requerida não se desincumbiu do seu ônus processual, pois deveria 

demonstrar a existência de fornecimento dos serviços, tendo em vista a 

alegação da autora, de que não houve instalação da internet ou da rede 

de telefonia fixa em sua casa, com base no art. 373, inciso II, do NCPC. Por 

outro lado, a autora desincumbiu-se do seu ônus no que tange as 

cobranças indevidas conforme Ids n.º 9978435, 9978379, 9978717, 

9978387 e 9978472, com fulcro no disposto do art. 373, inciso I do NCPC. 

Restou caracterizada a falha na prestação de serviços. Entretanto, 

apesar da cobrança ser indevida, tal fato não está sendo considerado 

pela jurisprudência mato-grossense como passível de indenização por 

dano moral. Nesse sentido trago decisão proferida em caso análogo pela 

Turma Recursal Única, em recurso proveniente de ação deste Juizado 

Especial de Alta Floresta: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE 

INTERNET NÃO DISPONIBILIZADO – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE 

SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - INOCORRÊNCIA 

DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS 

DECLINADOS NA EXORDIAL - MERO ABORRECIMENTO – DANOS 

MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

1. A parte recorrida não demonstrou o abalo moral sofrido em razão da 

cobrança indevida, portanto, não ensejou ato ilícito e nem o dever de 

indenizar. 2. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está 

suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para 

caracterizar o dano moral. 3. É indevida a restituição a título de danos 

materiais, relativo às faturas cobradas, tendo em vista que não há 

comprovação de pagamento. 4. Recurso conhecido provido”. (RI 

1001221-07.2017.8.11.0007, TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, Relatora Des(a). VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, julgado 24.11.2017) Assim, entendo que não restou 

comprovado qualquer prejuízo de ordem moral à parte autora capaz de 

ensejar a reparação pecuniária, posto houve apenas mera cobrança 

indevida de serviço não contratado, portanto, incapaz de gerar a 

condenação ao pagamento de danos morais. Esse é o entendimento da 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E 

DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 

Aborrecimentos pela cobrança indevida, por dizerem com ilícito contratual, 

não acarretam prejuízo moral. Incabível a condenação da ré ao pagamento 

de indenização extrapatrimonial. Sentença reformada para se afastar a 

condenação ao pagamento de indenização pelos danos 

morais.Sucumbência redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO APELO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70064305212, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 
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21/05/2015)”. “(...) COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO OU UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS OU ULTRAJANTES – 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO”. A simples cobrança de débito, 

mesmo que indevida, porém sem o pagamento, sem a inclusão de restrição 

de crédito, e sem a utilização de meios vexatórios ou ultrajantes, não 

configura dano moral in re ipsa. Precedentes: TJMT TRU RI (...)”. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 531880520128110001/2014, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 

17/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014). Deste modo, a falha na 

prestação dos serviços pela parte ré não enseja a sua condenação ao 

pagamento de danos morais. Para a configuração do dano moral é 

necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, 

conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que 

não ocorreu no caso concreto. No caso concreto, merece ser aplicado o 

entendimento da e. Turma Recursal Única no sentido de que a conduta da 

ré se revela como mero descumprimento contratual, incapaz de gerar 

dano moral passível de indenização. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral formulado pela reclamante em 

face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente 

CPC, para DECLARAR a inexistência dos débitos relativamente ao contrato 

n.º 5053265573. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

indenizatória. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA 

E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002928-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002928-10.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDIA REGINA PEREIRA 

REQUERIDO: GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME Vistos. 

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

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I - Mérito Afirma a parte autora 

ter tido seu nome indevidamente negativado por dívidas no valore de R$ 

46,70 (quarenta e seis reais e setenta centavos) que afirma desconhecer, 

uma vez que se encontra com todas as suas contas para com a 

reclamada quitadas. A empresa ré em contestação argumentou pelo seu 

exercício regular de direito quanto ao recebimento dos valores referentes 

às prestações de em aberto, trouxe aos autos contrato e planilha de 

débitos, lista com informações passadas pela autora à funcionária e ainda 

esclarece que os boletos pagos juntados à inicial foram adimplidos após a 

negativação do débito, o que de fato pode ser observado em análise mais 

acurada aos carimbos dos recibos (ID n.º 10422965). Diante de tais 

provas, forçoso concluir que a contratação bem como o débito eram de 

conhecimento da autora e consequentemente a inocorrência da 

inexigibilidade das prestações não sendo causado então nenhuma lesão 

que pudesse justificar a indenização pleiteada. Observa-se que a parte 

requerida juntou aos autos provas de sua alegação de que existe relação 

jurídica entre as partes, ou seja, ficha cadastral/contrato que deu causa 

aos débitos. Com base no livre convencimento motivado e analisando as 

provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada por meio de serviços bancários. Segundo disposto na Lei 

9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que 

reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las 

e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Deste modo, tenho que a reclamada se desincumbiu do ônus de 

comprovar os fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem 

como demonstrou a origem da dívida, nos termos dos art. 373, II, CPC. 

Assim, se a parte autora efetuou a contratação, nada mais justos que os 

valores continuem a ser cobrados. Ora, para que os danos morais sejam 

reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e 

o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com das parcelas do empréstimo em seu subsidio, 

portanto, não há que se falar em indenização por danos morais. III - 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE do pedido autoral 

formulado pela reclamante em face do reclamado, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Carla Maria Costa 

Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002898-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002898-72.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VANDERLEI ROCHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso II do 

vigente Código de Processo Civil. I – Mérito Narra o autor que teve seu 

nome indevidamente negativado pela reclamada por dívida no valor de R$ 

342,61 (trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos) que 

alega desconhecer uma vez que jamais teve qualquer relação com o 

banco réu. A Reclamada apresentou defesa alegando que agiu no regular 

direito de credora ante a inadimplência do Reclamante, uma vez que há 

uma relação jurídica estabelecida entre as partes. Contudo, não trouxe 

aos autos qualquer documento capaz de embasar tais alegações. Assim, 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, desatendendo 

ao disposto no art. 373, II, do CPC sendo de responsabilidade da ré prezar 

pela segurança e legitimidade dos valores que busca cobrar de seus 

clientes. Nessa esteira, há que se reconhecer a ilegalidade da 

negativação realizada em nome da reclamante e ainda, a inexistência do 

débito em nome do autor. Não merece no entanto a mesma sorte a 

condenação da Reclamada em danos extrapatrimoniais, tendo em vista 

que no presente caso mesmo que a negativação feita pelo réu não 

existisse, a parte autora não receberia qualquer crédito, porque o 

reclamante possui outras inscrições concomitantes à negativação 

discutida nos autos, ID n.º 10410629. Assim, embora demonstrada a 

conduta ilícita por parte da Reclamada ao negativar o nome da Reclamante 

por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em 
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cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do 

que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da 

Reclamada. Desta forma conclui-se ser a parte autora uma devedora 

contumaz, não tendo qualquer credibilidade perante seus credores, ou 

confiabilidade, a fim de conseguir realizar compras a crédito. Diante de tal 

prova, forçoso concluir que a manutenção do nome da parte nos 

cadastros restritivos não causou nenhuma lesão que pudesse justificar a 

indenização pleiteada. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o 

processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e 

equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor 

às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Ora, para que os danos 

morais sejam reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a 

natureza da lesão e o porte econômico das partes. É importante observar, 

inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a 

regra, moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e 

sem causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência 

com o caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso 

dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer 

lesão à moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu 

nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar 

em indenização por danos morais. II - Dispositivo Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida, e no mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC para apenas 

DECLARAR a inexistência do débito negativado, objeto da pressente e 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Torno DEFINITIVA 

decisão proferida em ID n.º 10082371. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000317-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GARCIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000317-84.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA GARCIA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Inicialmente, DEFIRO o 

pedido de desarquivamento dos autos constante no Id n° 12483805. 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze (15) 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. 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, 9 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002927-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002927-25.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JADSON LEANDRO 

RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) 

Incompetência em razão da necessidade de produção de prova técnica: A 

preliminar de Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção 

de prova técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas 

constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. b) 

Ausência de condições da ação – Da falta de interesse de agir: Quanto a 

preliminar de 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 e da relação jurídica supostamente 

existente entre as partes, 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. II - Mérito Afirma a parte autora ter tido seu nome indevidamente 

negativado por dívida no valor de R$ 270,53 (duzentos e setenta reais e 

cinquenta e três centavos) que afirma desconhecer, uma vez que nunca 

realizou negócios com a reclamada. A empresa ré em contestação 

argumentou pelo seu exercício regular de direito, juntou aos autos Ficha – 

Proposta de Abertura de Conta de Depósito “Pessoa Física” e Termo de 

Adesão a Produtos e Serviços (ID n.º 11528279). Urge registrar que a 

assinatura lançada em tais documentos é idêntica à constante na 

procuração apresentada pelo autor no processo em tela. Diante de tais 

provas, forçoso concluir que a contratação, bem como o débito existem, 

não sendo causado então nenhuma lesão que pudesse justificar a 

indenização pleiteada. Observa-se que a parte requerida juntou aos autos 

provas de sua alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou 

seja, ficha cadastral/contrato que deu causa aos débitos. Com base no 

livre convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré 

decido pela constatação de existência de relação jurídica entre as partes, 

pois a utilização dos serviços fora contratada por meio de serviços 

bancários. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo 

com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 

5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a 

serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Deste modo, tenho que a reclamada se 

desincumbiu do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem da dívida, nos 

termos dos art. 373, II, CPC. Assim, se a parte autora efetuou a 

contratação, nada mais justos que os valores continuem a ser cobrados. 

Ora, para que os danos morais sejam reparados é necessário considerar 

a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É 

importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, 

devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não implique 

locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve 

também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de 

punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que 

não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com das parcelas do 
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empréstimo em seu subsidio, portanto, não há que se falar em indenização 

por danos morais. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo 

a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância 

de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo 

Civil/2015. III - Dispositivo Ante o exposto, superadas as preliminares, no 

mérito JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela reclamante 

em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente 

CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos 

dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do 

CPC), custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante 

de 15% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Carla Maria Costa 

Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003065-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PACHIEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003065-89.2017.8.11.0007 REQUERENTE: GILMAR PACHIEGA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código 

de Processo Civil. I – Preliminares a) Incompetência em razão da 

necessidade de produção de prova técnica: A preliminar de Incompetência 

deste Juízo ante a necessidade de produção de prova técnica, entendo 

que resta afastada, haja vista que as provas constantes nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia. b) Ausência de condições da 

ação – Da falta de interesse de agir: Quanto a preliminar de 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 e da relação jurídica supostamente existente entre 

as partes, 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. II – 

Mérito No mérito afirma o autor que teve seu nome indevidamente 

negativado pela empresa reclamada por dívida no valor de R$ 212,87 

(duzentos e doze reais e oitenta e sete centavos), incluída em 18/01/2016, 

dívida esta que a autora afirma desconhecer. Por outro lado, a empresa ré 

afirma ter sido tão vítima quanto o autor, não sendo de responsabilidade 

da empresa se terceiro agiu de forma fraudulenta o que excluiria a 

responsabilidade da demandada. Traz aos autos documentos em nome do 

reclamante com assinaturas totalmente distintas das constantes da 

documentação juntada no inicial e aposta em audiência, o que por si 

denota a possibilidade de ocorrência de fraude. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. No entanto, embora a requerida tente se eximir da 

responsabilidade ao argumento de que tal fato pode ter ocorrido por culpa 

exclusiva de terceiro ou do autor, em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados. Na linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em informações de 

terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por 

não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras 

palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). Quanto ao dano moral, este se 

caracteriza pelo desconforto, não sendo difícil supor o sentimento de 

impotência do consumidor e seu inegável estresse psicológico diante da 

má prestação do serviço. Assim, é induvidoso que houve falha no serviço 

prestado pela empresa aérea, ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, 

abalo na esfera psíquica da autora, pois as falhas descritas na peça inicial 

geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o consumidor não 

passaria, caso o serviço prestado pela transportadora tivesse funcionado 

corretamente. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir 

conduta abusiva. Por fim, fixo a indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais) em razão do atraso excessivo na chegada ao destino final. III – 

Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela provisória e JULGO 

PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente 

Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado objeto da presente demanda; b) CONDENAR a ré no 

pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da 

sentença. c) TORNAR definitiva a tutela provisória concedida no ID N.º 

9818452. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003094-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN HENRIQUE BAZILIO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003094-42.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LUAN HENRIQUE BAZILIO 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I - Mérito Afirma a parte autora ter tido seu nome 

indevidamente negativado por dívida no valor de R$ 167,43 (cento 

sessenta e sete reais e quarenta e três centavos) que afirma 

desconhecer, uma vez que nunca realizou negócios com a reclamada. A 

empresa ré em contestação argumentou pelo seu exercício regular de 

direito, juntou aos autos Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP 

e contrato de Permanência por Benefício devidamente assinados pelo 

autor, bem como cópias de documentos pessoais do autor (ID n.º 

11632639). Registro que a assinatura lançada no instrumento contratual é 

idêntica à lançada na procuração e no documento de identidade do autor, 

restando evidenciada a contratação. Diante de tais provas, forçoso 

concluir que a contratação bem como o débito não era de conhecimento 

do autor e consequentemente a inocorrência da inexigibilidade das 

prestações não sendo causado então nenhuma lesão que pudesse 

justificar a indenização pleiteada. Observa-se que a parte requerida juntou 

aos autos provas de sua alegação de que existe relação jurídica entre as 

partes, ou seja, ficha cadastral/contrato que deu causa aos débitos. Com 

base no livre convencimento motivado e analisando as provas anexadas 

pela ré decido pela constatação de existência de relação jurídica entre as 

partes, pois a utilização dos serviços fora contratada por meio de 

serviços bancários. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o 

processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e 

equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor 

às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Deste modo, tenho que 

a reclamada se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos por ele 

alegados, de que existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem 

da dívida, nos termos dos art. 373, II, CPC. Assim, se a parte autora 

efetuou a contratação, nada mais justos que os valores continuem a ser 

cobrados. Ora, para que os danos morais sejam reparados é necessário 

considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das 

partes. É importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam 

os fatos, devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não 

implique locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. 

Deve também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o 

objetivo de punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias 

indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com das 

parcelas do empréstimo em seu subsidio, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Os fatos mencionados demonstram atitude 

de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como 

litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro 

fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. III - Dispositivo Ante o exposto, superadas 

as preliminares, no mérito JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral 

formulado pela reclamante em face do reclamado, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da 

litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à 

época do pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Carla Maria Costa 

Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001408-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERDILEIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001408-15.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SERDILEIA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I - Mérito Inicialmente, cumpre esclarecer que em que pese 

a requerida esteja em processo de recuperação judicial, a presente ação 

deve prosseguir até a prolação de sentença de mérito a fim de, se 

procedente a pretensão inicial, constituir título executivo judicial que 

possibilite a habilitação do crédito da parte autora perante o Juízo 

Universal, nos termos do Enunciado nº 51 do FONAJE. No mérito, afirma a 

autora ter sido negativada indevidamente e que não possui débito com a 

empresa requerida, assim como desconhece a origem da restrição. Por 

outro lado, a empresa requerida aduziu que a parte autora era titular do 

terminal fixo nº (66) 3521-6489 (F2195850), contrato de número 

5045910317, cancelado por inadimplência. Colacionou na defesa provas 

de contratação do terminal fixo no mesmo endereço citado na inicial: Rua 

Efigênia Palma Paes, 46, QD 01, Vila Rica (Vila Nova), Alta Floresta/MT. 

Não houve impugnação específica aos documentos apresentados pela 

requerida, por parte da autora, e desta forma tenho que a parte reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, ao se deparar com a inadimplência 

da parte autora. Com base no livre convencimento motivado e analisando a 

defesa da ré decido pela constatação de débito e existência de relação 

jurídica entre as partes, pois restou demonstrado também a existência de 

pagamentos pretéritos das faturas terminal fixo nº (66) 3521-6489, sendo 

pouco provável a existência de fraude, uma vez que a utilização ocorreu 

somente na cidade de Alta Floresta (MT) e os endereços da inicial e da 

fatura são idênticos. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o 

processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e 

equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor 

às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Deste modo, tenho que 

o requerido desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele 

alegados, de que existe a relação jurídica, bem como demonstrou 

utilização de seus serviços (ID n.º 11872912), sendo improvável a fraude 

neste caso concreto, nos termos do art. 373, inciso II, NCPC. Ademais, 

vale ressaltar que restou comprovada a existência de 5 (cinco) 

negativações em nome da parte autora no SPC e na Serasa, conforme 

extrato anexado pela autora ID .º 73207 46. Diante de tal prova, forçoso 

concluir que a manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos 

não causou nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização 

pleiteada. Com efeito, a requerida demonstrou existência de utilização de 

serviços, os quais inclusive podem ser contratados via telefone sem 

contrato escrito, como ocorreu no presente caso, não há que se falar em 

dano moral. Assim, conclui-se ser a parte autora uma devedora contumaz, 

não tendo qualquer credibilidade perante seus credores, ou confiabilidade, 

a fim de conseguir realizar compras a crédito. Ora, para que os danos 

morais sejam reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a 

natureza da lesão e o porte econômico das partes. É importante observar, 

inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a 

regra, moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e 

sem causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência 

com o caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso 

dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer 
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lesão à moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu 

nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar 

em indenização por danos morais. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 9,9% 

sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 

15% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 2 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011032-03.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GICELE EVANGELISTA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011032-03.2016.8.11.0007 REQUERENTE: GICELE EVANGELISTA DE 

CARVALHO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Intime-se a parte 

sucumbente/requerente para adimplir as custas processuais, em 05 

(cinco) dias, observando-se o regramento da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, tendo em vista o decurso do prazo 

superior a 15 (quinze) dias sem manifestação das partes após o trânsito 

em julgado da sentença/acórdão, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 6 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002068-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE SCANDOLIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002068-09.2017.8.11.0007 REQUERENTE: KATIANE SCANDOLIERO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I do NCPC. Reclama a parte 

autora de ter sido induzido a erro quanto a contratação de créditos junto 

ao Banco Bradespar, pelo qual fora indevidamente negativada. Questão 

que prefere às demais diz respeito à competência do Juizado Especial 

Cível para processar e julgar a presente demanda. A competência do 

Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo 

Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de 

ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se 

estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência 

do Juízo. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem 

pública e se informa pela classificação de direito material que se dá a 

pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício 

pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira 

oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria 

preliminar de defesa. Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, 

que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser 

alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de 

exceção. ” A indispensável ampliação do conhecimento necessário ao 

pleno esclarecimento da questão litigiosa, uma vez que há a alegação de 

problemas em relação ao cálculo e a amortização dos juros pagos pelo 

Reclamante, tais alegações, exigem que se coloque à disposição das 

partes meios de provas inadmissíveis em sede dos Juizados Especiais, de 

modo que deve o litígio ser apresentado e decidido perante a Justiça 

Comum. O legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à 

celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão 

pela qual restou estabelecido no art. 3º da Lei 9.099/95, que o juizado 

especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, significando que, ficam 

excluídas da competência deste as causas em que se exige a 

necessidade de perícia complexa para o desate da questão, como no 

caso dos autos. Sabe-se que a aferição da complexidade da causa leva 

em consideração não o direito material discutido, mas o objeto da prova, 

consoante orienta o Enunciado nº 54 do FONAJE: “A menor complexidade 

da causa, para fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e 

não em face do direito material”. Desse modo, diante do contexto fático 

que se apresenta os autos, verifica-se a impossibilidade de se chegar a 

uma decisão coerente e justa sem uma verificação técnica, o que torna 

necessária a realização de perícia técnica e formal, que é de natureza 

complexa e, por isso, escapa do âmbito de competência dos Juizados 

Especiais Cíveis, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei 

nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade, assim 

compreendidas: “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: I – as causas cujo valor não exceda a 

40 (quarenta) vezes o salário mínimo; II – as enumeradas no art. 275, 

inciso II, do Código de Processo Civil; III – ação de despejo para uso 

próprio; IV – as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não 

excedente ao fixado no inciso I deste artigo.” Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 51, II, 

c/c art. 3º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa 

Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MARIANO SOBRINHO (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:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001094-06.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ADILSON MARIANO 

SOBRINHO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão 
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do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo 

Civil. I – Preliminares a) Ausência de comprovante de endereço A 

preliminar de Inépcia da petição inicial por falta de comprovante de 

endereço em nome da autora deve ser rejeitada, tendo em vista que a 

reclamada juntou aos autos esclarecimentos de que o comprovante de 

endereço juntado encontra-se em nome de sua companheira juntando aos 

autos os documentos de ID 5532122 e 5532116. I – Mérito No mérito afirma 

o autor ter tido seu nome incluído indevidamente no cadastro de 

inadimplentes pela reclamada por dívida no valor de R$ 59,05 (cinquenta e 

nove reais e cinco centavos), débito este que afirma desconhecer. A 

Reclamada apresentou defesa alegando ter agido em exercício regular do 

direito de credora, no entanto, a ré trouxe aos autos apenas imagens de 

suas telas sistêmicas, que por serem produzidas unilateralmente não 

podem ser aceitas como meio de prova, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Verifica-se que a ré não trouxe aos autos qualquer prova 

que refutasse as alegações e provas trazidas pela reclamante. Portanto, o 

nome da parte autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de 

crédito em razão de dívida inexistente, uma vez que não há qualquer 

contratação existente entre as partes. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, mesmo que em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida, e no mérito JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, 

nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 59,05 (cinquenta e 

nove reais e cinco centavos) objeto da presente demanda; b) CONDENAR 

a ré a pagar à autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir 

do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência 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. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa 

Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002935-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINA SOUZA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002935-02.2017.8.11.0007 REQUERENTE: KELLI CRISTINA SOUZA 

CASTRO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo 

Civil. I – Mérito No mérito afirma o autor ter tido seu nome incluído 

indevidamente no cadastro de inadimplentes pela reclamada por dívida no 

valor de R$ 62,94 (sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), 

débito este que afirma ser indevido. Esclarece ainda que é cliente da 

reclamada em plano de modalidade controle com conta mensal no valor de 

R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) mensais. A Reclamada 

apresentou defesa alegando ter agido em exercício regular do direito de 

credora, no entanto, a ré trouxe aos autos apenas imagens de suas telas 

sistêmicas, que por serem produzidas unilateralmente não podem ser 

aceitas como meio de prova, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Assim, não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe cabia, desatendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC 

sendo de responsabilidade da ré prezar pela segurança e legitimidade dos 

valores que busca cobrar de seus clientes. Nessa esteira, há que se 

reconhecer a ilegalidade da negativação realizada em nome da reclamante 

e ainda, a inexistência do débito em nome da autora. Não merece no 

entanto a mesma sorte a condenação da Reclamada em danos 

extrapatrimoniais, tendo em vista que no presente caso mesmo que a 

negativação feita pelo réu não existisse, a parte autora não receberia 

qualquer crédito, porque o reclamante possui outras inscrições 

concomitantes à negativação discutida nos autos, ID n.º 6749517. Assim, 

embora demonstrada a conduta ilícita por parte da Reclamada ao negativar 

o nome da Reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro 

anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de 

abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da 

conduta ilícita da Reclamada. Desta forma conclui-se ser a parte autora 

uma devedora contumaz, não tendo qualquer credibilidade perante seus 

credores, ou confiabilidade, a fim de conseguir realizar compras a crédito. 

Diante de tal prova, forçoso concluir que a manutenção do nome da parte 

nos cadastros restritivos não causou nenhuma lesão que pudesse 

justificar a indenização pleiteada. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz 

dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais 

justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para 

determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar 

especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Ora, 

para que os danos morais sejam reparados é necessário considerar a 

conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É 

importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, 

devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não implique 

locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve 

também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de 

punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que 

não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. II - Dispositivo Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido autoral formulado pela reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC para 

apenas DECLARAR a inexistência do débito negativado, objeto da 

pressente, e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de fevereiro de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003026-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003026-92.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VERA LUCIA BIANCHINI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do 

vigente Código de Processo Civil. I - Mérito Trata-se de reclamação de 

cobrança indevida no valor total de R$ 378,56 (trezentos e setenta e oito 

reais e cinquenta e seis centavos), referente a fatura de cartão de 

crédito, sem que a autora tenha efetivado qualquer contratação. Por outro 

lado, o banco requerido afirmou que a opção de crédito estava disponível 

no cartão da autora, alegando, ainda, que a inexistência de utilização do 

cartão de crédito não exime do pagamento da anuidade. Ao analisar os 

extratos no ID n.º 10568569 conclui-se que houve a cobrança das 

seguintes tarifas: 10.09.2015 R$ 3,99 Anuidade do cartão de crédito 

10.10.2015 R$ 3,99 Anuidade do cartão de crédito 10.11.2015 R$ 3,99 

Anuidade do cartão de crédito 10.12.2015 R$ 3,99 Anuidade do cartão de 

crédito 12.01.2016 R$ 3,99 Anuidade do cartão de crédito 10.02.2016 R$ 

3,99 Anuidade do cartão de crédito 10.03.2016 R$ 3,99 Anuidade do 

cartão de crédito 10.04.2016 R$ 3,99 Anuidade do cartão de crédito 

10.05.2016 R$ 3,99 Anuidade do cartão de crédito 10.06.2016 R$ 3,99 

Anuidade do cartão de crédito 10.07.2016 R$ 3,99 Anuidade do cartão de 

crédito 10.08.2016 R$ 3,99 Anuidade do cartão de crédito 10.09.2016 R$ 

8,50 Anuidade do cartão de crédito 13.10.2016 R$ 8,50 Gasto com cartão 

de crédito 10.11.2016 R$ 64,30 Gasto com cartão de crédito 10.12.2016 

R$ 36,40 Gasto com cartão de crédito 11.01.2017 R$ 36,40 Gasto com 

cartão de crédito 10.02.2017 R$ 36,40 Gasto com cartão de crédito 

10.03.2017 R$ 36,40 Gasto com cartão de crédito 10.04.2017 R$ 36,40 

Gasto com cartão de crédito 10.05.2017 R$ 33,40 Gasto com cartão de 

crédito 10.06.2017 R$ 64,86 Gasto com cartão de crédito 10.07.2017 R$ 

36,40 Gasto com cartão de crédito 10.08.2017 R$ 36,40 Gasto com cartão 

de crédito 12.09.2017 R$ 25,50 Gasto com cartão de crédito Total R$ 

507,74 Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A empresa requerida não se 

desincumbiu do seu ônus processual, pois deveria demonstrar a 

existência contratação dos serviços referentes ao cartão de crédito, 

tendo em vista a alegação da autora da inexistência de contratação, com 

base no art. 373, inciso II, do NCPC. Por outro lado, a autora 

desincumbiu-se do seu ônus do que tange as cobranças indevidas 

conforme Id n.º 10568569, com fulcro no disposto do art. 373, inciso I do 

NCPC. O caso em tela trata-se de responsabilidade civil objetiva, que 

segundo o Doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra 

Responsabilidade Civil de acordo com o atual Código Civil, 9. Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2005, pag. 21, dispõe que: “A lei impõe, entretanto, a 

certas pessoas, em determinadas situações, a reparação de um dano 

cometido sem culpa. Quando isto acontece, diz-se que a responsabilidade 

é legal ou “objetiva”, porque prescinde da culpa e se satisfaz apenas com 

o dano e o nexo de causalidade. Esta teoria, dita objetiva, ou do risco, tem 

como postulado que todo dano é indenizável, e deve ser reparado por 

quem a ele se liga por um nexo de causalidade, independente de culpa. 

Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do 

agente ara que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco”. Pois bem. O caso apresentado deve 

ser analisado pelas normas protetivas do consumidor, posto que a 

requerente adquire/utiliza produto/serviço como destinatário final, 

caracterizando-se como consumidora; ao passo que o requerido pessoa 

jurídica comercializadora de produtos e serviços, artigos 2.º e 3.º da Lei n° 

8.078/90 e Súmulas 297 e 479 do STJ. Dessa forma, o ônus da prova 

recai sobre o réu, a qual deve comprovar a legalidade da cobrança dos 

valores descontados em conta corrente. Entretanto, não se desincumbiu 

do seu ônus processual com base no art. 373, inciso II do NCPC. Assim, 

configura-se a falha na prestação de serviços, o que atrai a inteligência 

do artigo 14 do CDC, o qual atribui ao fornecedor de serviços à 

responsabilidade objetiva. Este posicionamento decorre do fato de ser 

notório o transtorno causado por este tipo de conduta. O dano moral 

experimentado pela parte autora independe da sua comprovação. E tal 

conclusão decorre da notoriedade do incômodo emocional gerado àquele 

que tem o seu dinheiro capturado indevidamente dentro do 

estabelecimento bancário. Sendo a responsabilidade da instituição 

financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, surge o dever de 

reparar os danos causados. Para tanto, pondero o comportamento 

displicente do réu no desconto em conta corrente da parte autora, o qual 

gerou o abalo emocional. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes: 

AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO CÍVEL - 

SEGUIMENTO NEGADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE - DÍVIDA 

QUITADA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - 

POSSIBILIDADE - RESSARCIMENTO DEVIDO - DECISUM MANTIDO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. É cabível a condenação a restituição em dobro 

quando comprovados os descontos injustificados em conta-corrente por 

dívida quitada. A reparação fixada com proporcionalidade e razoabilidade 

não comporta modificação. (AgR 58668/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2015, 

Publicado no DJE 18/05/2015). RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO QUITADA. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. ILÍCITO 

CIVIL PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso desprovido. , 

resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do 

recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot 

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001833-57.2015.8.16.0147/0 - Rio Branco do 

Sul - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 17.02.2016, data da 

publicação no DJE 23/02/2016). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO QUITADA. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO EM 

CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DA FINANCEIRA DE ERRO NO CÓDIGO 

DIGITADO. LEITURA AUTOMÁTICA DO CAIXA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE DIGITAÇÃO PELO AUTOR. ARTIGO 333, II, DO CPC. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RAZÕES RECURSAS 

ADSTRITAS À REPETIÇÃO EM DOBRO E MAJORAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS. HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - RESTITUIÇÃO DE 

FORMA SIMPLES. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 1.500,00 (HUM MIL E 

QUINHENTOS REAIS). ÍNFIMO. MAJORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL 

REAIS). APLICAÇÃO DO 2 ENUNCIADO 12.13, A DA TRU/PR SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA, resolve esta Turma Recursal, por 

unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar parcial 

provimento ao recurso do autor, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª 

Turma Recursal - 0002688-79.2015.8.16.0165/0 - Telêmaco Borba - Rel.: 

Marco VinÃ-cius Schiebel - - J. 13.11.2015, data da publicação no DJE 

17/11/2015). Assim, verifica-se que a parte autora teve de arcar com 

desconto indevido em seu saldo bancário não obstante não ter contratado 

e sequer utilizado o cartão de crédito. Ainda, sobre o aspecto punitivo e 

educativo da medida, para que se acautele mais ao efetuar descontos em 

conta pessoal. Fixo a indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil 

reais) em razão dos valores descontados serem de baixa monta. No que 

tange a repetição do indébito, a cobrança indevida de serviço não 

contratado demonstra verdadeira falha na prestação do serviço, devendo 

o reclamado restituir o valor pago em dobro, conforme previsão expressa 

do art. 42, parágrafo único, do CDC. No que se refere ao ressarcimento do 

valor a título de honorários contratuais, a jurisprudência é uníssona em 

dizer que não é cabível o ressarcimento de despesas com advogado, haja 

vista que a parte possui capacidade postulatória (art. 9.º, Lei 9.099/1995), 

ou seja, a parte pode demandar sem a presença de um advogado, sendo 

a contratação do profissional uma mera faculdade do litigante. II – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, NCPC, para: a) CONDENAR o requerido a 

pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso 

(primeira cobrança indevida); b) CONDENAR o requerido a pagar à autora 

a importância de R$ 378,56 (trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e 

seis centavos), em dobro, a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso (débito em conta). 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 36 de 706



o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA 

E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010374-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON FERREIRA VOBEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMO CONSULTORIA E INSPECOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010374-76.2016.8.11.0007 REQUERENTE: EDILSON FERREIRA VOBEDO 

REQUERIDO: CARMO CONSULTORIA E INSPECOES LTDA - ME Vistos. 

Indefiro o pedido formulado pelo credor constante do Id. 11055460, a fim 

de que este Juízo diligencie com o escopo de obter informações sobre o 

atual endereço do requerido, eis que trata-se de diligência que compete à 

parte e não ao Estado-Juiz. Ademais, a diligência pretendida pelo autor 

não coaduna com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, 

sobretudo com os princípios da celeridade e da simplicidade. Assim, 

INTIME-SE o autor para, em 05 (cinco) dias, indicar o atual endereço do 

requerido, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 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: 1003260-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003260-74.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA IUNAR DE FREITAS 

PORTAO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo 

Civil. Acolho o pedido de RETIFICAÇÃO do polo passivo promovido pela 

parte demandada, devendo a presente passar a constar SKY SERVIÇOS 

DE BANDA LARGA LTDA. I – Preliminares: a) Perda do objeto: A 

reclamada arguiu a preliminar de perda do objeto. No presente caso, 

rejeito-a, uma vez que a alegação da parte reclamada de ter efetuado a 

entrega do bem, objeto da lide, não afasta o interesse da parte reclamante 

em ser indenizada a título de dano moral que alega ter sofrido pela suposta 

prática culposa. Assim, rejeito tal preliminar. b) Inépcia inicial ausência de 

provas A reclamada arguiu, em preliminar, a Inépcia da Inicial. In casu, 

observo que a referida preliminar se confundiu com o mérito da demanda, 

devendo por assim esse ser apreciado 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. II – Mérito O autor afirma que é cliente da requerida tendo 

contraído empréstimo consignado pelo qual realiza o pagamento mensal de 

R$ 459-91 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e um 

centavos) e que ao tentar realizar antecipadamente o pagamento de tal 

empréstimo houvera a recusa da empresa reclamada quanto à emissão de 

boleto para quitação antecipada. Afirma ainda que em razão da dificuldade 

na emissão do boleto enviara notificação extrajudicial à reclamada (ID 

10913222) e esta mesmo diante da notificação efetuou a negativação do 

nome da reclamada no valor de R$ 10.577,93 (dez mil, quinhentos e 

setenta e sete reais e noventa e três centavos). Em que pesem as 

alegações da reclamada de que apenas efetua a cobrança dos valores 

contratados, sendo, portanto, legítimos e que após minuciosa análise em 

seu sistema interno, nada foi encontrado, entretanto nada comprova. Por 

se tratar de relação de consumo, deveria a requerida ter produzido prova 

no sentido de corroborar as alegações expendidas na peça de defesa, 

sendo de responsabilidade da ré prezar pela segurança e legitimidade dos 

valores que busca cobrar de seus clientes. Nesse sentido: Ementa: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. 

SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INTERNET BANDA LARGA. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS 

MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. Não tendo a requerida se desincumbido do 

ônus de demonstrar de forma cabal e definitiva que o autor solicitou o 

serviço de banda larga cobrado na fatura do telefone, procedente o 

pedido de declaração de inexistência de débito e de repetição do indébito. 

Dano moral verificado na medida em que, mesmo depois de reclamações, 

a companhia ré manteve a cobrança de serviços de internet banda larga. 

Valor da condenação fixado de acordo com as peculiaridades do caso 

concreto, bem como observada a natureza jurídica da condenação e os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Juros moratórios devidos 

a partir da sentença, porque mantido o valor nela estabelecido. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70030977664, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares 

Delabary, Julgado em 28/10/2009) No presente caso, em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. A responsabilidade descrita no art. 14 do CDC é 

embasada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo 

aquele que se dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de bens 

e serviços, responde pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente da comprovação de culpa. A parte autora 

desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 373, inciso I 

do NCPC e a reclamada não comprovou fato extintivo ou modificativo do 

direito do reclamante, art. 373, inciso II do NCPC. Nas relações de 

consumo, por expressa disposição legal (artigo 22 do CDC), os 

prestadores de serviço têm o dever de executá-los com qualidade e de 

forma eficiente, sendo que a atuação fora destas condições caracteriza 

ato ilícito. Assim, resta claro o defeito na prestação do serviço pela parte 

ré ao inscrever o nome da autora no órgão de restrição ao crédito após 

ser notificado para emissão do boleto para quitação antecipada do débito. 

Inegável, a necessidade do pagamento de indenização pelo dano moral 

sofrido pela reclamante advindo dos dissabores de ter sido cobrada de 

forma indevida e abusiva, já que fora tolhida de pagar de maneira 

antecipada seu débito. Em casos como este, o dano moral se dá in re ipsa, 

ou seja, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo, 

bastando a demonstração da ocorrência de fato capaz de gerar a ofensa 

ao íntimo do indivíduo na pessoa física do autor. Estando demonstrados os 

atos indevidos, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, a parte 

autora prescinde especificar o seu prejuízo monetário, em se tratando de 

danos morais. E, no que diz respeito ao seu quantum, firmou-se 

entendimento, tanto na doutrina como na jurisprudência, que este valor 

ficará sempre a cargo do prudente arbítrio do julgador. Assim, fixo a 

indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III – Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de 

Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência do débito objeto da 

presente demanda; b) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). c) tornar DEFINITIVA a liminar concedida ID nº. 

10918529 e TORNAR DEFINITIVA a multa por descumprimento de liminar no 

valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa 

Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001254-94.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SERGIO AFONSO REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A Reclamante ora embargante opôs 

embargos de declaração em que alega omissão na sentença. Conheço do 

recurso porquanto tempestivamente interposto. Consoante ao embargo da 

Reclamante, por discordar com a fundamentação declinada na sentença, 

com relação ao dano moral, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Não há o que aclarar ou colmatar no ato 

sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à 

parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se 

compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar 

seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum 

elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma 

corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de 

qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância 

probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que 

lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata 

medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a 

fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o 

Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais 

alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa 

de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu 

convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou seja, 

o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que 

este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que 

a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. 

Confira-se a seguinte ementa: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) Logo, em relação ao 

embargo da Reclamada mostra-se imperativo OPINAR pela declaração de 

que o presente é manifestamente protelatório, porquanto, como dito acima, 

não objetiva aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o meio 

impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º no ID n.º 10972784. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão 

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001370-03.2017.8.11.0007 REQUERENTE: WILLIAN DOUGLAS SALLES 

ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. O 

Reclamante ora embargante opôs embargos de declaração em que alega 

omissão na sentença, uma vez que o cancelamento da passagem se dera 

em razão das condições impostas pela reclamada que o levaram ao 

cancelamento da passagem. Conheço do recurso porquanto 

tempestivamente interposto. Consoante ao embargo da Reclamante, por 

discordar com a fundamentação declinada na sentença, com relação ao 

dano moral, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que 

fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar 

rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com 

o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado 

a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, 

tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos 

jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que 

estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre 

convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir 

todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão 

seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. Confira-se a 

seguinte ementa: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 
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em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) Logo, em relação ao 

embargo da Reclamada mostra-se imperativo OPINAR pela declaração de 

que o presente é manifestamente protelatório, porquanto, como dito acima, 

não objetiva aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o meio 

impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no ID n.º 11182575. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão 

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011105-72.2016.8.11.0007 REQUERENTE: CREUSA FERNANDES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de embargos de declaração, em razão suposta omissão 

quanto ao pedido contraposto formulado em contestação (ID n.º 2978977). 

É o necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos, constato que 

os embargos de declaração interpostos merecem ser conhecidos em 

razão da omissão no julgado. O artigo 48 e 49 da Lei nº 9.099/95 

preconizam o seguinte: “Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 

49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou 

oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.” Com 

efeito, os embargos declaratórios devem ser manejados com o escopo de 

elucidar obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou 

dúvida existente no julgado. In casu, vejo que existe omissão quanto a 

avaliação do conjunto probatório, uma vez que houvera pedido 

contraposto formulado em contestação pela reclamada. Sobre a 

modificação de julgado por meio de Embargos de Declaração o STF 

posicionou-se no seguinte sentido: "embora os Embargos Declaratórios 

não se destinem normalmente a modificar o julgado, constituem um recurso 

que visa a corrigir obscuridade, omissão ou contradição anterior. A 

correção há de ser feita para tornar claro o que estava obscuro, para 

preencher uma lacuna do julgado, ou para tornar coerente o que ficou 

contraditório. No caso, a decisão só ficará coerente se houver a alteração 

do dispositivo, a fim de que este se conforme com a fundamentação. 

Temos admitido que os Embargos Declaratórios, embora, em princípio, não 

tenham efeito modificativo, podem, contudo, em caso de erro material ou 

em circunstâncias excepcionais, ser acolhidos para alterar o resultado 

anteriormente proclamado". (STF. REXT n.º 59040) Superior Tribunal de 

Justiça, na mesma linha de julgamento, já decidiu: RECURSO ORDINÁRIO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

PETIÇÃO ORIGINAL. RETENÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ERRO DE 

PROCESSAMENTO DA SECRETARIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

EFEITO MODIFICATIVO. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO PARA ANULAR A PENA DE NÃO 

CONHECIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO E DETERMINAR SUA 

INCLUSÃO EM PAUTA PARA JULGAMENTO. 1. As partes do processo 

não podem ser prejudicadas por erro de processamento de Secretaria do 

Tribunal. No presente caso, a petição inicial original do recurso ordinário 

em Mandado de Segurança permaneceu retida na Secretaria do Tribunal a 

quo, restando caracterizada a falha no serviço forense. Após a subida 

dos autos a este e.STJ é que a Secretaria remeteu a peça original ao 

relator originário do processo, razão pela qual concedo o efeito 

modificativo aos embargos de declaração, para anular a pena de não 

conhecimento aplicada pela 6ª Turma ao recurso em razão da 

circunstância de que no momento do julgamento somente a petição via 

fac-simile estava juntada aos autos. 2. Embargos de Declaração acolhidos 

com efeito modificativo, para anular a pena de não conhecimento ao 

recurso ordinário e incluí-lo em pauta para julgamento. ACÓRDÃO Vistos, 

relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os ministros da 6ªTURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, acolher os embargos de declaração para o fim de examinar 

o recurso em mandado de segurança, nos termos do voto da Sra. Ministra 

Relatora. Os Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e Maria Thereza de Assis 

Moura votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausentes, justificadamente, 

os Srs. Ministros Nilson Naves e Paulo Gallotti. Presidiu o julgamento a Sra. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Brasília, 17 de abril de 2008. (Data 

do Julgamento)MINISTRA JANE SILVA (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA DO TJ/MG) Relatora EDcl no RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 22.597 - MG (2006/0194632-1) RELATORA : MINISTRA 

JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG) 

EMBARGANTE : ANDREÍZA CAMPOS CEREDA ADVOGADO : DILMAR 

GARCIA MACEDO E OUTRO EMBARGADO : ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO GONÇALVES TORRES E OUTRO(S)” 

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos 

no id n.º 9739352, para modificar o julgado em decorrência da omissão e 

altero o dispositivo da sentença: “Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, e, via de consequência, declaro extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC. 

OPINO ainda, nos termos do artigo 485 do NCPC c/c art.38 §único da lei 

9.099/95, pela EXTINÇÃO do feito sem resolução do mérito com relação ao 

pedido contraposto pugnado pela reclamada a sua peça de contestação. “ 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da 
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presente sentença. ” Publique-se. Intimem-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de fevereiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163980 Nr: 1038-19.2018.811.0007

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro José Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO JOSÉ PEREIRA DA SILVA, 

Cpf: 00866663126, Rg: 1624810-4, Filiação: José Antonio da Silva e 

Aurora Pereira da Silva, data de nascimento: 18/07/1985, brasileiro(a), 

natural de Alta Floresta-MT, solteiro(a), mecânico, Telefone 521 9353. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO ABAIXO 

TRANSCRITA.

Despacho/Decisão: VISTOS ETC. Cuida-se de Medida Protetiva de 

Urgência nos termos do art. 11, I, da Lei n. 11.340/06, visando a garantia 

da integridade física e moral da vítima ERIVANILMA DOS SANTOS LUCENA 

em detrimento das supostas ameaças praticadas pelo autor do fato 

LEANDRO JOSÉ PEREIRA DA SILVA. Pois bem, analisando 

minuciosamente os autos, entendo que o indeferimento da medida 

protetiva é medida que se impõe. Isso porque, conforme os relatos 

carreados aos autos, verifico que as supostas ameaças praticadas pelo 

Sr. Leandro não conferem lastro suficiente a fim de acolher a medida 

protetiva, pois a meu ver, não há verossimilhança entre as declarações da 

vítima com a suposta ameaça praticada pelo autor do fato. Ademais, a 

vítima manifestou o desejo de não representar criminalmente o autor do 

fato. Sobre a matéria: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE 

APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 11.340/06 - 

VÍTIMA QUE NÃO DESEJA REPRESENTAR CONTRA O AGRESSOR, POR 

TRATAR-SE DE SEU FILHO - INDEFERIMENTO COM BASE NA 

CAUTELARIDADE DAS MEDIDAS - ACERTO DA DECISÃO - RESTRIÇÃO DE 

DIREITOS QUE DEVE ESTAR VINCULADA A AMEAÇA CONCRETA 

CONTRA A VÍTIMA E CONSEQUENTE PROCEDIMENTO CRIMINAL, NÃO 

PODENDO PERSISTIR POR PRAZO INDETERMINADO.- As medidas 

protetivas, previstas na Lei nº 11.340/06 possuem natureza cautelar e 

acessória, sendo vinculada a conduta criminosa praticada pelo agressor e 

consequente representação criminal da vítima. - Ausente a representação 

criminal correspondente, mostra-se descabido o deferimento de medida 

protetiva com prazo indeterminado, diante da extinção da pretensão 

punitiva estatal.” (grifo nosso). Nessa toada, informo que ao conceder as 

medidas protetivas por prazo indefinido e sem justificativa, gera 

consequentemente ônus excessivo e desproporcional ao acusado. Em 

tempo de garantismo penal não se pode admitir tão excessivo rigor, 

mormente quando ausente uma real e concreta aferição da necessidade 

da medida restritiva. Outrossim, ressalto que a liberdade de locomoção é 

um direito fundamental, previsto no art. 5º, caput, e inciso XV da 

Constituição da República, e, em assim sendo, as medidas protetivas em 

questão, como forma de oposição a tal direito, devem ser tomadas em 

caráter excepcional, apenas quando se mostrem imprescindíveis à 

preservação da incolumidade física e psicológica da mulher. Na hipótese 

dos autos, referida excepcionalidade não restou demonstrada. Diante 

disso, INDEFIRO a medida protetiva de urgência. De outro norte, consigno 

por oportuno que as medidas protetivas podem ser revistas a qualquer 

momento, assim como outras medidas poderão ser aplicadas, nos termos 

do art. 22, §1º, da Lei n. 11.340/06. Diante de tais fatos, entendo que a 

extinção da presente é medida que se impõe. Nessa perspectiva, reza o 

art. 487, do CPC que haverá resolução do mérito quanto o juiz: I – acolher 

ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção [...]. No que diz 

respeito à aplicação analógica do artigo supramencionado às medidas 

protetivas, saliento que o pedido que ora analiso restringiu-se à 

concessão de medidas protetivas, ou seja, esse era o próprio mérito da 

ação, razão pela qual, sob o ponto de vista processual com os contornos 

da Lei n. 10.340/2006, não se vê irregularidade da eventual decisão que 

extingue o processo com julgamento do mérito. Além do mais, a própria lei 

acima repostada, no seu art. 13, determina a aplicação, além de outras, 

das normas do Código de Processo Civil às causas decorrentes da prática 

de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que é o caso dos 

autos. Na esteira desse entendimento, é também o posicionamento 

adotado pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, senão 

vejamos. “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI Nº 

11.340/2006. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 

INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO. PRELIMINARES 

DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUFICIENTES INDÍCIOS DE SITUAÇÃO 

DE VIOLÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR E CRIMINAL DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS. PROVIMENTO. [...]. Não se declara nula a decisão do 

Magistrado que extingue o processo com fundamento no art. 269, I, do 

Código de Processo Civil, quando, em que pese a natureza criminal das 

medidas protetivas, o entendimento adotado na sentença encontra apoio 

em julgados desta Turma, que já decidiu pela natureza civil das medidas. 

[...]. Releva destacar, ainda, que a concessão de medida protetiva de 

urgência como a requerida na hipótese - proibição de aproximação da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas - representa sério 

gravame à liberdade individual. E, se ausente a justa causa, como 

entendeu o Magistrado, possível a extinção do processo no nascedouro. E 

havendo relação da medida protetiva com a prática, em tese, de infração 

penal, é possível ao magistrado decidir de plano. Por fim, quanto à 

extinção do processo, se o pedido restringiu-se à concessão de medidas 

protetivas, ou seja, se esse era o próprio mérito da ação, sob o ponto de 

vista processual com os contornos da Lei 10.340/2006, não há 

irregularidade na decisão que extinguiu o processo com julgamento de 

mérito. [...].” (grifo nosso). Ante ao exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 587, I, do 

CPC c/c art. 13, da Lei n. 11.340/06. CIÊNCIA às partes, Ministério Público e 

Autoridade Policial. OFICIE-SE solicitando informações quanto ao inquérito 

policial. Transcorrido o prazo, REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

observando as formalidades legais. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Às providências. Alta Floresta/MT, 05 de março de 2018. Roger Augusto 

Bim Donega 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, Maria Lourdes de 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 27 de março de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 156141 Nr: 4087-05.2017.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Eduardo Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO EDUARDO MIGUEL, Cpf: . . -, 

Filiação: Elizia Aparecida Miguel e Adelcio Luiz Miguel, data de nascimento: 

25/10/1983, brasileiro(a), natural de Guarapuava-PR, solteiro(a), 

assistente comercial. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu(ré) acima qualificado(a) do inteiro teor da 

decisão abaixo transcrita, bem como PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA 

ADMONITÓRIA designada para o dia 04/05/2018, às 13h30min, que se 

realizará no edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que a 

tentativa de intimação do reeducando para realização de audiência 

admonitória restou inexitosa, oportunidade em que o Ministério Público 

pugnou pela decretação da prisão do mesmo a fim de que o reeducando 

inicie o cumprimento da pena.Todavia, antes de analisar o pedido de 

prisão, DETERMINO a intimação via Edital do reeducando, nos termos do 
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artigo 161, da Lei de Execução Penal, para comparecer na audiência 

admonitória que designo para o dia 04 de maio de 2018, às 

13h30min.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 21 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, 03 de abril de 2018

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116836 Nr: 4992-15.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Vilhauba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONATHAN VILHAUBA, Filiação: Carla 

Vilhauba, data de nascimento: 09/04/1985, brasileiro(a), natural de Alta 

Floresta-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO PARA COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE 

JUSTIFICAÇÃO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 04/05/2018 ÀS 13H30MIN., 

NESTE JUÍZO, no endereço abaixo.

Despacho/Decisão: Processo n.º 4992-15.2014.811.0007Código:1168365ª 

VaraVistos etc.Compulsando os autos, verifico que a tentativa de 

intimação do reeducando para realização de audiência de justificação 

restou inexitosa, oportunidade em que o Ministério Público pugnou pela 

decretação da prisão do mesmo a fim de que o reeducando inicie o 

cumprimento da pena.Todavia, antes de analisar o pedido de prisão, 

DETERMINO a intimação via Edital do reeducando, nos termos do artigo 

161, da Lei de Execução Penal, para comparecer na audiência de 

justificação que designo para o dia 04 de maio de 2018, às 

13h30min.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 04 de março 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 Lourdes de 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 02 de abril de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 152544 Nr: 2303-90.2017.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Luiz Marschall

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO LUIZ MARSCHALL, Cpf: . . -, 

Rg: 1511066-4, Filiação: Celestino Marschall e Elizabete Fernandes 

Marschall, data de nascimento: 13/10/1980, brasileiro(a), natural de Alta 

Floresta-MT, solteiro(a), programador, Telefone 35214141. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu(ré) acima qualificado(a) do inteiro teor da 

decisão abaixo transcrita, bem como PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA 

ADMONITÓRIA designada para o dia 04/05/2018, às 13h30min, que se 

realizará no edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que a 

tentativa de intimação do reeducando para realização de audiência 

admonitória restou inexitosa, oportunidade em que o Ministério Público 

pugnou pela decretação da prisão do mesmo a fim de que o reeducando 

inicie o cumprimento da pena.Todavia, antes de analisar o pedido de 

prisão, DETERMINO a intimação via Edital do reeducando, nos termos do 

artigo 161, da Lei de Execução Penal, para comparecer na audiência 

admonitória que designo para o dia 04 de maio de 2018, às 

13h30min.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 21 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, 03 de abril de 2018

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 154903 Nr: 3516-34.2017.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Maicon Luna Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILLIAN MAICON LUNA MOREIRA, Cpf: . 

. -, Filiação: Diomar Luna Moreira, data de nascimento: 02/06/1986, 

brasileiro(a), natural de Paranaitá-MT, solteiro(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu(ré) acima qualificado(a) do inteiro teor da 

decisão abaixo transcrita, bem como PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA 

ADMONITÓRIA designada para o dia 04/05/2018, às 13h30min, que se 

realizará no edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que a 

tentativa de intimação do reeducando para realização de audiência 

admonitória restou inexitosa, oportunidade em que o Ministério Público 

pugnou pela decretação da prisão do mesmo a fim de que o reeducando 

inicie o cumprimento da pena.Todavia, antes de analisar o pedido de 

prisão, DETERMINO a intimação via Edital do reeducando, nos termos do 

artigo 161, da Lei de Execução Penal, para comparecer na audiência 

admonitória que designo para o dia 04 de maio de 2018, às 

13h30min.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 21 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, 03 de abril de 2018

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 155874 Nr: 3959-82.2017.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natal Bragatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 Processo n.º 3959-82.2017.811.0007

Código 155874

5ª Vara

VISTOS ETC.

Considerando a licença compensatória deste Magistrado no dia 

25/01/2018, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 17 

de maio de 2018, às 14h40min.

Proceda-se a escrivania com as providências necessárias para a 

realização da audiência.

INTIMEM-SE.

COMUNIQUE-SE o Juízo deprecante.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 17 de janeiro de 2018.

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz de Direito

6ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000932-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000932-40.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 24.714,53; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: FRANCISCO DE SOUZA TAVARES Vistos. Intime-se a parte 

autora para que recolha as custas processuais, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo 

dispositivo legal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de abril de 2018. 

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 100401 Nr: 1951-11.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdS, JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, KELLYAN DE SOUZA MARIA - OAB:22421/O, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edina Aparecida Lopes - 

OAB:24339/O, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Wagner 

Jeferson Miranda - OAB:201146

 Vistos.

RENATO FELICIANO DE DEUS NERY, devidamente qualificado nos autos, 

interpôs embargos de declaração em face da decisão proferida às fls. 

205/205-v, alegando que houve omissão, vez que foi homologado acordo 

nos autos e não foi determinado o pagamento dos honorários 

sucumbenciais do antigo patrono, assim, requer a nulidade do acordo 

entabulado pelas partes e homologado por este juízo.

Intimado, os executados, bem como a parte exequente manifestaram pela 

indeferimento do pleito acima delineado (fls.417/428 e 453/461).

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a matéria 

desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de recurso, já que 

consiste em irresignação da parte recorrente à decisão proferida.

Cabe salientar que, os embargos de declaração tem por escopo a 

integração, o esclarecimento ou o reparo apenas da decisão (em sentido 

amplo) embargada, não se prestando a atingir diversas outras decisões já 

proferidas nos presentes autos, as quais restam acobertadas pela 

preclusão.

Dessarte, a suposta omissão alegada nos embargos de declaração, não 

ocorreu, visto que foi homologado acordo entabulado entre as partes, 

conforme expressamente estipulados por eles. E, os honorários 

sucumbenciais do antigo patrono da parte autora, não faz parte da 

presente homologação do acordo, pois caberia ao Banco Bradesco a 

solução de tal conflito, pois o patrono RENATO FELICIANO DE DEUS NERY 

era contratado pelo Banco Bradesco.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, por não estar configurada qualquer hipótese de 

cabimento, mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação 

implementada pelo §1º, do art. 489, do CPC, eis que se apreciou, dentro 

dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 205/205-v.

Publique-se.

Registra-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 126241 Nr: 3161-92.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio Martins, Mituko Ishida Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Vander, Rodrigo da Silva, Cooperativa 

Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, João Antonio 

Martins, Eventuais Interessados

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Maretti - 

OAB:128785/SP, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64114 Nr: 3560-34.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria da Silva

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não houve manifestação quanto à impugnação à 

execução de fls.124/130, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela 

Autarquia Federal às fls.131/133, no valor de R$56.527,08 (cinquenta e 

seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e oito centavos).

Portanto, EXPEÇA-SE requisição de pagamento.

Após, com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento, observando-se, se for o caso, o item n. 2.13.3.3 da CNGC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 90621 Nr: 4978-70.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Lino de Paiva, ROMILCE FRANCISCO 

DIAS PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl.112, e determino a redução da penhora na proporção 

de 2,43% (dois vírgula quarenta e três por cento) da fração ideal do imóvel 

penhorado nos autos, visto que a parte exequente apresentou a dívida 
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atualizada à fl.149-v e manteve o pedido de fl.112.

Assim, com a redução a penhora na proporção acima delineada, 

proceda-se a intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito, 

em 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141469 Nr: 3775-63.2016.811.0007

 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: Carlos José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:19.142 OAB/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 121, NOMEIO, em substituição, a 

médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar perícia 

médica na parte autora, independentemente de compromisso, com base no 

artigo 468, II do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se nos termos da decisão de fl. 116/117.

Intimem-se.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109836 Nr: 5364-95.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz e Rezende Ltda-Me, Alexandre 

Servelhere de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HONORIO GONÇALVES DOS 

ANJOS NETO - OAB:18310

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 144).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, certifique-se e intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 123851 Nr: 1747-59.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loide Paiva Suassuna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 150, NOMEIO, em substituição, a 

médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar perícia 

médica na parte autora, independentemente de compromisso, com base no 

artigo 468, II do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se nos termos da decisão de fls. 40/41.

Intimem-se.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109252 Nr: 4743-98.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jones Morello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - ME

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

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:12529/ES

 Vistos.

Cumpridos os atos da decisão de fl.577, aguarde-se em cartório o 

pagamento do débito e/ou nova manifestação das partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38241 Nr: 3634-30.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson Cristovão Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPLAC Exportação e Importação de Madeiras 

Ltda.

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

OAB:17.811-0 MT, Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl.187, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a determinação de fl.186, 

cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino 

que conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se 

manifeste no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 133205 Nr: 6859-09.2015.811.0007

 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: Valdisa Moreira de Souza Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábrica Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda, 

Domani Distribuidora de Veiculos Ltda, Paloma Distribuidora de Veiculos 

Ltda

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

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT, Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:16.846/A-MT, Giovani Beto Rossi - OAB:14735-B/MT, RODRIGO 

LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129, Thiago Rebellato Zorzeto - 

OAB:14338-A/MT

 INDEFIRO o pedido de redução dos honorários advocatícios apresentados 

pela empresa Real Brasil consultoria Ltda (fls.207/208), e mantenho os 

honorários periciais no valor de 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta 

reais). Assim, INTIMEM-SE as partes requeridas Fabrica Fiat Chrysler 

Automóveis Brasil Ltda e Paloma Distribuidora de Veículos Ltda, para 

depositarem, cada uma, metade do valor dos honorários periciais, nos 

termos do artigo 19 do CPC, no prazo de dez (10) dias. INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e apresentarem 

quesitos, no prazo de dez (10) dias.Como quesito do Juízo: se existe 

defeito no automóvel, se esses defeitos geraram dano à autora, a 

extensão dos danos gerados, se houveram tentativas de conserto do bem 

e se essas foram frutíferas ou infrutíferas.O Sr. Perito deverá marcar o 

início da perícia com antecedência mínima de vinte (20) dias, avisando via 

telefone a Secretaria de Vara, para que providencie as devidas 
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intimações.O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 429 do 

Código de Processo Civil, devendo entregar o laudo no prazo máximo trinta 

(30) dias após o início da perícia.Após a apresentação do laudo, 

INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo de dez (10) 

dias.Intime-se.Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142075 Nr: 4093-46.2016.811.0007

 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: Vicente Paulo Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:19.142 OAB/MT, Fagner da Silva Botof - OAB:12903, Renato 

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

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 83, NOMEIO, em substituição, a 

médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar perícia 

médica na parte autora, independentemente de compromisso, com base no 

artigo 468, II do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se nos termos da decisão de fl. 79.

Intimem-se.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 56736 Nr: 1359-06.2008.811.0007

 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: MPdEdMG, EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM, CdASdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, SANDRA 

MARA DI GIULIO BOHAC - OAB:118.443/SP

 Vistos.

Diante do petitório de fls.607/607-v e manifestação ministerial de fl.613, 

REDESIGNO audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 21 de 

maio de 2018, às 13h30min.

 Bem como DEFIRO os pedidos de fl.613, proceda-se a intimação da 

requerida, no endereço descrito à fl.613. Em caso negativo, intime-se o 

causídico (fl.573) da requerida Clarice de Araújo Soares para que informe 

o atual endereço da mesma.

 Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 

15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC.

Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.

Caso arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com 

a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a data designada 

para realização da audiência de instrução neste Juízo Deprecante, a fim 

de que não colidam as datas.

 INTIMEM-SE todas as partes e seus procuradores para comparecerem, 

consignando, nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do 

art. 385 do NCPC. RESSALTANDO QUE EVENTUAL DISCORDÂNCIA EM 

RELAÇÃO AOS PONTOS CONTROVERTIDOS FIXADOS E PROVAS 

DEFERIDAS DEVERÃO SER IMPUGNADOS, NO PRAZO LEGAL, A CONTAR 

DA INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2109 Nr: 29-86.1999.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEdS, MEP

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:5476/MT, Ezequiel Cruz de Souza - OAB:1280

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 269).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Outrossim, proceda-se o cadastramento da causídica constituída pela 

autora, no sistema apolo, conforme requerido à fl.268.

Por fim, mantenho o sigilo no presente feito, visto que as informações 

adquiridas via sistema infojud são dados protegidos pelo direito 

constitucional à intimidade, assim o deito deve tramitar em segredo de 

justiça de acordo com o artigo 189, III, do CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 126884 Nr: 3489-22.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José Bispo, Ari Tenutti, Maria Augusta 

de Oliveira, Ines Carine Tenutti, João Vitor de Oliveira, Jose Benjamim da 

Silva, Joaquim Rodrigues da Silva, Neide Lopes dos Reis Santos, Vivaldo 

José dos Santos, Zenaldo José dos Santos, Maria do Socorro da 

Fonseca, Natalina Loes dos Reis, João Helio Avancini, João Batista 

Fonseca, Luiz Maslawski, Marlene Silveira de Aguiar Maslawski

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

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl.114, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104236 Nr: 6016-49.2012.811.0007

 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: CAdS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl.94, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104082 Nr: 5841-55.2012.811.0007
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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: Claudioney Aranha, Eliete Bortoluso Galvão Aranha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Estadual de 1º e 2º Graus Jayme 

Verissimo de Campos, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134245 Nr: 7431-62.2015.811.0007

 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: LNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLF

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

OAB:16889/B, Erica Cristiane Iocca - OAB:MT/16.958-O, Kaue Melli 

Arisi - OAB:20057/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 Intimação do Procurador da parte autora para comparecer perante a 

sexta secretaria, no prazo de 05 (cinco)dias, afim de retirar o mandado de 

averbação para os fins a que se destina.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5094 Nr: 92-82.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morais & Bosi Ltda, Vitor Paulo Bosi, 

Jacqueline Nesello Bosi, Ari Carneiro de Moraes

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

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

OAB:5091-B, Luiz Eduardo Cleto Riguetto - OAB:18453-SC, Nelma 

Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os embargos declaratórios opostos, nos termos do 

artigo 1.023, §2º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64843 Nr: 4349-33.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Casagranda Derivados de Petróleo Ltda, Antonio 

Sanches Espelho Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Maria 

Izaura Dias Alfonso, Manuel Lourenço Esteves

 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, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Procurador 

do Município de Alta Floresta-MT - OAB:

 Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE OS PRESENTES EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, condenando o executado Manoel Lourenço Esteves, 

em caso de não pagamento da dívida integral, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ao pagamento da multa em 10%, nos termos do artigo 523 do CPC, 

bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do proveito econômico obtido pela 

Embargada, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Pois, diante da 

inexistência de uma condenação o proveito econômico da 

embargada/executada, no caso representado pela diferença entre o valor 

pretendido pela exequente (R$ 35.540,42) e o valor reconhecido pela 

decisão de fls.206/208 (R$ 34.443,87). E, por fim, condeno o ora 

Embargado Manuel Lourenço Esteves ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do proveito 

econômico obtido pela exequente (R$ 35.540,42) e o valor reconhecido 

pela decisão de fls.206/208 (R$ 34.443,87), nos termos do artigo 85, §2º 

d o  C P C .  N o  m a i s ,  m a n t e n h o  a  s e n t e n ç a  d e 

fls.206/208.Publique-se.Registra-se.Intima-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141935 Nr: 4019-89.2016.811.0007

 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 JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA ALVES DA SILVA., Ailton Ferreira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8.184-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 exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 71 e 76, 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.: 136643 Nr: 1193-90.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Cartões S.A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Nieto Moya - 

OAB:235738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 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 

correspondência devolvida de fls. 67, com ressalva de "Não existe o 

número" bem como para indicar o atual endereço do requerido, 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.: 24053 Nr: 2089-90.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Terra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rahal & Rahal Ltda.

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A
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 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 resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelos sistemas 

Bacenjud e Renajud conforme documentos de fls. 76/77, 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.: 103477 Nr: 5204-07.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do 

comprovante de depósito de fls. 213, 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.: 95871 Nr: 4256-02.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWFdR, MWFdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/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 restrição veicular 

levada a efeito pelo sistema RENAJUD conforme comprovantes de fls. 

151/153, bem como para providenciar o necessário para a penhora, 

indicando a localização do veículo, e ainda, se deseja a remoção, 

permanecendo como depositário do bem móvel, 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.: 102211 Nr: 3765-58.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Terraplanagem e Serviços LTDA 

(Carolina Terraplanagem), Luciane Ronise de Carvalho Matias, Osny da 

Costa Matias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 122/124, 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.: 107516 Nr: 2894-91.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEdIL-M, JSP, MdRFS

 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 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 restrição veicular 

levada a efeito pelo sistema RENAJUD conforme comprovante de fl. 

132/135, bem como para providenciar o necessário para a penhora, 

indicando a localização do veículo, e ainda, se deseja a remoção, 

permanecendo como depositário do bem móvel, 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.: 115317 Nr: 3661-95.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. Barros Me - Mercado Popular, Janaína 

Bruno Barros

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 restrição veicular 

levada a efeito pelo sistema RENAJUD conforme comprovante de fl. 83/84, 

bem como para providenciar o necessário para a penhora, indicando a 

localização do veículo, e ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem móvel, 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.: 120241 Nr: 7677-92.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGdS-M, GGdS

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

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 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 resultado obtido na 

busca de bens do(s) executado(s) pelo sistema Infojud conforme 

documentos de fls. 91/98, 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.: 124621 Nr: 2145-06.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Setembrino Borba

 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 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 resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documento de fls. 78, bem como para requerer o que 

entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 

15 (quinze) dias

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 46 de 706



Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127551 Nr: 3844-32.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinaldo de Azevedo Barbosa

 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 artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 106, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121992 Nr: 616-49.2015.811.0007

 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): POUSADA JURUENA LTDA ME, Rayanne da 

Costa Santos, Raylan da Costa Santos, HILDACIR MATOS DA COSTA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICO BRAGA 

CURI - OAB:25382

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos, 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.: 106486 Nr: 1785-42.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena dos santos

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da exceção de 

pré-executividade de fls. 101/106, 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.: 60643 Nr: 302-16.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia do Nascimento da Silva

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

impugnação à execução de fls. 220/224, 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.: 140850 Nr: 3411-91.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daparé e Cia Ltda EPP, Pedro Carlos Daparé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT0018164, Kamila de Moura Santos - OAB:24032/O, Nícolas 

Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 53/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que o Dr. Carlos Augusto Ferrari, Juiz de Direito, foi 

designado para jurisdicionar na 3ª Vara Cível desta Comarca, a partir de 

18.9.2017, até ulterior deliberação;

 RESOLVE:

 Art. 1º - EXONERAR VICTOR BUOGO GATTAS, Matrícula nº 32050, do 

cargo em comissão de Assessor de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do 

Gabinete do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a 

partir da publicação da presente portaria.

Art. 2º - NOMEAR VICTOR BUOGO GATTAS, Matrícula nº 32050, portador 

do RG nº 13720716 – SSP/MT., e CPF nº 027.080.401-38, para exercer, 

em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I - PDA-CNE-VII, do 

Gabinete do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação deste.

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

Barra do Garças, 6 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 54/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

que o Dr. Carlos Augusto Ferrari, Juiz de Direito, jurisdicionando na 4ª 

Vara Cível desta Comarca, em substituição automática, conforme 

estabelecido em provimento;   CONSIDERANDO a decisão proferida pelo 

Exmo. Sr. Des. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, nos autos de Pedido de Providências nº 8/2018 – CIA nº 

0027681-35.2018.811.0000;RESOLVE:     Art. 1º - EXONERAR 

ALEXANDRE CÉSAR REZENDE GUIMARÃES, Matrícula nº 24626, do cargo 

em comissão de Assessor de Gabinete I - PDA-CNE-VII, do Gabinete do 

Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a partir da 

publicação da presente portaria.Art. 2º - NOMEAR ALEXANDRE CÉSAR 
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REZENDE GUIMARÃES, Matrícula nº 24626, portador do RG nº 14464357 – 

SSP/MT., e CPF nº 021.328.731-51, para exercer, em comissão, o cargo 

de Assessor de Gabinete I - PDA-CNE-VII, do Gabinete do Juiz de Direito 

da 4ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do 

Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação deste.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 6 

de abril de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃODF/mgs JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO    table

 PORTARIA nº 54/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que o Dr. Carlos Augusto Ferrari, Juiz de Direito, 

jurisdicionando na 4ª Vara Cível desta Comarca, em substituição 

automática, conforme estabelecido em provimento;

 CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Des. Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos de 

Pedido de Providências nº 8/2018 – CIA nº 0027681-35.2018.811.0000;

RESOLVE:

 Art. 1º - EXONERAR ALEXANDRE CÉSAR REZENDE GUIMARÃES, 

Matrícula nº 24626, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete I - 

PDA-CNE-VII, do Gabinete do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta 

Comarca, com efeitos a partir da publicação da presente portaria.

Art. 2º - NOMEAR ALEXANDRE CÉSAR REZENDE GUIMARÃES, Matrícula 

nº 24626, portador do RG nº 14464357 – SSP/MT., e CPF nº 

021.328.731-51, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete I - PDA-CNE-VII, do Gabinete do Juiz de Direito da 4ª Vara Cível 

desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação deste.

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

Barra do Garças, 6 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

DF/mgs JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 54/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

que o Dr. Carlos Augusto Ferrari, Juiz de Direito, jurisdicionando na 4ª 

Vara Cível desta Comarca, em substituição automática, conforme 

estabelecido em provimento;   CONSIDERANDO a decisão proferida pelo 

Exmo. Sr. Des. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, nos autos de Pedido de Providências nº 8/2018 – CIA nº 

0027681-35.2018.811.0000;RESOLVE:     Art. 1º - EXONERAR 

ALEXANDRE CÉSAR REZENDE GUIMARÃES, Matrícula nº 24626, do cargo 

em comissão de Assessor de Gabinete I - PDA-CNE-VII, do Gabinete do 

Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a partir da 

publicação da presente portaria.Art. 2º - NOMEAR ALEXANDRE CÉSAR 

REZENDE GUIMARÃES, Matrícula nº 24626, portador do RG nº 14464357 – 

SSP/MT., e CPF nº 021.328.731-51, para exercer, em comissão, o cargo 

de Assessor de Gabinete I - PDA-CNE-VII, do Gabinete do Juiz de Direito 

da 4ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do 

Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação deste.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 6 

de abril de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃODF/mgs JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO    table

 PORTARIA nº 54/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que o Dr. Carlos Augusto Ferrari, Juiz de Direito, 

jurisdicionando na 4ª Vara Cível desta Comarca, em substituição 

automática, conforme estabelecido em provimento;

 CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Des. Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos de 

Pedido de Providências nº 8/2018 – CIA nº 0027681-35.2018.811.0000;

RESOLVE:

 Art. 1º - EXONERAR ALEXANDRE CÉSAR REZENDE GUIMARÃES, 

Matrícula nº 24626, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete I - 

PDA-CNE-VII, do Gabinete do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta 

Comarca, com efeitos a partir da publicação da presente portaria.

Art. 2º - NOMEAR ALEXANDRE CÉSAR REZENDE GUIMARÃES, Matrícula 

nº 24626, portador do RG nº 14464357 – SSP/MT., e CPF nº 

021.328.731-51, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete I - PDA-CNE-VII, do Gabinete do Juiz de Direito da 4ª Vara Cível 

desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação deste.

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

Barra do Garças, 6 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

DF/mgs JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 55/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

que o Dr. Carlos Augusto Ferrari, Juiz de Direito, foi designado para 

jurisdicionar na 3ª Vara Cível desta Comarca, a partir de 18.9.2017, até 

ulterior deliberação;     RESOLVE:     NOMEAR CAROLINA BITTENCOURT 

CALDARELLI, portadora do RG nº 2254727-4 – SSP/MT., e CPF nº 

030.200.281-24, para exercer, em comissão, o cargo de Assessora de 

Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do Gabinete do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível 

desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação 

deste.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 6 de abril de 

2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO       DF/mgstable

 PORTARIA nº 55/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que o Dr. Carlos Augusto Ferrari, Juiz de Direito, foi 

designado para jurisdicionar na 3ª Vara Cível desta Comarca, a partir de 

18.9.2017, até ulterior deliberação;

 RESOLVE:

 NOMEAR CAROLINA BITTENCOURT CALDARELLI, portadora do RG nº 

2254727-4 – SSP/MT., e CPF nº 030.200.281-24, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessora de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do 

Gabinete do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação deste.

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

Barra do Garças, 6 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 56/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que o Dr. Carlos Augusto Ferrari, Juiz de Direito, 

jurisdicionando na 4ª Vara Cível desta Comarca, em substituição 

automática, conforme estabelecido em provimento;

 CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Des. Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos de 

Pedido de Providências nº 8/2018 – CIA nº 0027681-35.2018.811.0000;

RESOLVE:

 NOMEAR MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA, portadora do RG nº 

2499916-4 – SEJSP/MT., e CPF nº 050.870.051-52, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessora de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do 

Gabinete do Juiz de Direito da 4ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação deste.

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

Barra do Garças, 6 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245558 Nr: 3255-78.2017.811.0004

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE PEREIRA BARBOSA, Eunice Pereira 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274446 Nr: 3758-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação de Crédito Cidadão de Rondônia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keuly Angelo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: karina da silva sandres - 

OAB:4594/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento das custas do Ditribuidor referente 

à tabela C, no valor de R$ 41,40 ( quareta e e um reais e quarenta 

centavos), devendo ser deposita na conta corrente 52.600, agênbcia 

7140-4, Banco do Brasil em nome do favorecido Cartório do Distribuidor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228267 Nr: 7888-69.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->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): MARIA EUNICE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266037 Nr: 16810-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco De Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Patrício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandadode fls. 34 fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou 

totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos. Se a parte 

prestar outras informações ou indicar novo endereço para o cumprimento 

do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao oficial de 

justiça para a realização de novas diligências, independentemente de 

ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253152 Nr: 8472-05.2017.811.0004

 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: Gean Marx Rosa Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HD Engenharia e Construtora, Fabiano Antonio 

de Miranda, Caixa Econômica Federal da Comarca de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro A. Carvalho J. Perreira - 

OAB:18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayana Eduarda da Silva - 

OAB:MT/23.203

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215375 Nr: 80-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Alves Valadão, Valdir Alves Valadão, 

Marlete dos Santos Jardim Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265400 Nr: 16423-50.2017.811.0004

 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: Aderaldo Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte autora para 
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impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269087 Nr: 370-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário de Sousa Paulino

 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:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora para se manifestar sobre as informações da 

comarca de origem juntada às fls. 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156034 Nr: 8221-94.2011.811.0004

 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: Luciliene Aparecida de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN 

LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 Em cumprimento à determinação de fls. 206, item 2, intima-se a parte 

apelante/autora a se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre as 

contrarrazões, com preliminares, aduzidas às fls. 207/214.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188383 Nr: 8984-90.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Sávio Barbosa Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MONÇAO 

OLIVEIRA - OAB:9030/O

 SENTENÇA.

1.Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL em face de DOMINGOS SÁVIO BARBOSA ALMEIDA

2.Às fls. 40/41 o exequente informa o quitação do débito fiscal, na via 

administrativa. Ademais, requer a extinção do feito com fulcro no art. 924, 

II do CPC/15.

3.É O RELATÓRIO. DECIDO.

4.Conforme informação de fls. 40/41, o débito cobrado em juízo, fora 

realmente quitado pelo executado.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil c/c art. 156, I do Código Tributário Nacional.

6. Com custas pelo executado.

7. DETERMINO o levantamento de eventual penhora existente, bem como o 

desbloqueio de contas do executado.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 242388 Nr: 1005-72.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAC, Tatiane Lourenço da Conceição Torres, Fabio 

Rocha Nimer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alessandro Carrega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT, Marco Aurelio Paiva - OAB:19137, Paulo Henrique 

Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, procedo a intimação do inventariante, na pessoa do 

procurador da Empresa Real Brasil, para que cumpra a decisão a seguir 

descrita, devendo apresentar relatório no prazo de 30 dias: " DISPOSITIVO

12. Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, DETERMINO seja 

expedido em favor do inventariante judicial mandado de imissão na posse 

da Fazenda Astória, localizada na cidade de Guiratinga-MT, protegida 

pelas matrículas de números 4.392, 430, 5.446 e mais 850 hectares de 

posse.

13. DETERMINO a averbação da existência desta ação às margens das 

mencionadas matrículas. OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis da 

comarca de Guiratinga-MT.

14. Após o cumprimento da medida de urgência, FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para a apresentação de relatório pelo inventariante judicial.

15. Ademais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl.61.

16. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 219802 Nr: 2703-50.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ediuma Batista Fernandes

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Gonçalves Ferreira 

da Costa - OAB:21.397/MT, Fernando Akiyoshi Moraes Hayashida - 

OAB:OAB/MT 11.758, Paulo Vinicio Porto de Aquino - OAB:14.250-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsino os autos e procedo a intimação da parte 

autora para se manifestar nos autos acerca do depósito efetuado nos 

autos, devendo indicar para tanto conta para transferência dos valores 

depositados, no prazo de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79642 Nr: 3094-83.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Ferreira da Cunha, Isabel Cristina Betica Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): valmir Marcolan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eudemar Quintino de Oliveira - 

OAB:1388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FRAGA COSTA - 

OAB:12297-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 3094-83.2008.811.0004, 

Protocolo 79642, 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.: 1300 Nr: 2020-77.1997.811.0004

 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: MERENCIANA FREITAS REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA ALVES DA ROCHA, NILZA 

MARIA DE BARROS MACIEL CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVAL DE ARAÚJO - OAB:2310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 2020-77.1997.811.0004, 

Protocolo 1300, 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): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179435 Nr: 1436-14.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florizan Luiz Esteves, Lucimaura Ribeiro 

Mororo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Andreia Felix da Silva - OAB:13039/MT, Vinicius de 

Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Tavares 

Junior - OAB:BA 11.147

 Vistos.

1. CUMPRA-SE integralmente as decisões de fls. 97 e 183 (item 2).

2. Após, voltem-me conclusos.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256326 Nr: 10434-63.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESIA ALVES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, Marcos José da Silva - OAB:21255/MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 1. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DEM 

DÉBITO movido pelo CLÉSIA ALVES PIRES em face de ENERGISA MATO 

GROSSO.

2. Mantenho a decisão de fls. 163/164 pelos seus próprios fundamentos, 

conforme o disposto no artigo 1.019, §1º, do CPC/2015.

3. Antes de apreciar o pedido de fl. 169, INTIME-SE o requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos, inclusive sobre os 

documentos novos acostados (fls. 170/171), sob pena de preclusão.

 4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269640 Nr: 767-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weslizangela Farias Belo de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Impactus 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: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13.066-ES, Horst Vilmar Fuchs - OAB:12529

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA movida por entre as 

partes já qualificadas nos autos.

2. Com fundamento no artigo 511 do CPC/2015, INTIME-SE a parte 

requerida, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a 

que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3. DEFIRO ao requerente, os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 99, § 3º, do C.P.C.

4. Cite-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269084 Nr: 367-05.2018.811.0004

 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: Raimundo Ferreira Chaves

 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: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13.066-ES, Horst Vilmar Fuchs - OAB:12529

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA movida por entre as 

partes já qualificadas nos autos.

2. Com fundamento no artigo 511 do CPC/2015, INTIME-SE a parte 

requerida, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a 

que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3. DEFIRO ao requerente, os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 99, § 3º, do C.P.C.

4. Cite-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 81264 Nr: 4560-15.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dineri Dias do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 177270 Nr: 11465-60.2013.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Arquino de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Marcolino Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:MT 4.544-B

 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 

manifestação sobre a certidão de fls. 124, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 274724 Nr: 3926-67.2018.811.0004

 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: Heloisa Helena Barbosa de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Oliveira Mota - 

OAB:42742/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16.Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA 

LIMINAR, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, para o 

fim de determinar a imediata liberação das mercadorias apreendidas 

(conforme notas fiscais 000.000.136 e 000.000.137), do veículo que a 
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transporta, bem como do documento do respectivo veículo e do motorista 

que foram apreendidos. 17.EXPEÇA-SE o respectivo mandado para 

cessação dos efeitos do ato impugnado até o deslinde da presente 

demanda.18.NOTIFIQUEM-SE a autoridade impetrada a fim de que, no 

prazo de dez (10) dias, preste as informações que julgue necessárias (Lei 

nº 12.016/09, art. 7º, I).19.Findo o prazo de 10 (dez) dias, vindo ou não as 

informações da Autoridade Impetrada, OUÇA-SE o representante do 

Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias.20.Após, venham os autos 

imediatamente conclusos para ulteriores deliberações.21.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, servindo cópia desta como 

mandado.22.Registre-se. Publique-se. Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 228570 Nr: 8096-53.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Maria Rodrigues, Lourival Moreira da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A, Espolio de Ignez Benacchio 

Regino, Pedro Simon Barbosa, Luiz Carlos Bellucco Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126, Lourival Moreira da Mata - OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, LUIZ CARLOS BELLUCCO FERREIRA - 

OAB:170184/SP, RENATA BENACCHIO REGINO - OAB:224309

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte Requerida, via 

DJE, para querendo apresentar impugnação aos Embagos de Declaração 

de fls.186/189, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 266234 Nr: 16911-05.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNUAR HATUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Barbosa de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana da Silva Freitas Ayres - 

OAB:MT 20.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STELLA CRISTINA QUEIROZ - 

OAB:91.318-MG

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS A EXECUÇÃO formulado por ANNUAR HATUM em 

face do GILSON BARBOSA DE FREITAS, já qualificados.

No caso em tela verifico que o demandante atribuiu a causa, o montante 

de R$ 1.000,00, contudo, neste feito, a pretensão é a discussão 

(sobrestamento) da ação executiva, que tem como valor da causa a 

quantia de R$ 1.120.709,69.

 Deste modo, vislumbra-se que o valor indicado na causa não 

corresponde ao objeto da demanda, haja vista que, em se tratando de 

Embargos à Execução, a fixação do valor da causa deve levar em 

consideração a vantagem econômica auferida no caso de eventual 

procedência dos pedidos do Embargante.

Nesse sentido:

 “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. VALOR 

DA AÇÃO ORIGINÁRIA OU DO BENEFÍCIO ECONÔMICO. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO 

PELA PARTE EMBARGANTE. DESLEALDADE PROCESSUAL. PRETENSÃO 

DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL 

NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)3. Nos embargos à execução, 

o valor da causa guardará relação como o proveito econômico perseguido 

pela parte embargante. Agravo regimental improvido.”(STJ - AgRg no 

REsp: 1430531 AL 2014/0010438-6, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 25/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 31/03/2014)

 DISPOSITIVO

Posto isto, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC, no intuito de corrigir o 

valor atribuído à causa, bem como recolher as custas remanescentes.

 Caso decorrido o prazo acima elencado sem o cumprimento do ordenado, 

será indeferido o pedido inicial e consequentemente extinto o feito, 

conforme previsto no artigo 321, parágrafo único c/c 330, I e 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222319 Nr: 4235-59.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. E. A. F. I. Serviços e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeinab Mohmmad Tawfiq Turki Ibrahim Ali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Moreira Dias - 

OAB:13937/GO, Ronaldo Bretas Pereira Junior - OAB:32671/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Vistos.

 1. Não havendo preliminares para serem analisadas nem nulidades para 

sanar, DOU O FEITO POR SANEADO.

2. Uma vez tendo sido o réu revel e, ainda, já existindo provas suficientes 

nos autos, verifico que o feito não carece de instrução probatória, 

estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o 

artigo 355, CPC/2015.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 15 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença, com urgência, haja vista tratar-se de processo referente à 

meta 2/2016 do CNJ.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270459 Nr: 1320-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvani Honorio de Souza, RSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rogimarcio Queiroz Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de inventário da falecido ROGIMÁRCIO QUEIROZ VIERIA.

 2. NOMEIO como inventariante a Sra. SILVANI HONÓRIO DE SOUZA, que 

deverá ser intimada para prestar compromisso em 5 (cinco) dias e as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, observando-se 

os incisos do art.620,CPC/2015 (art.617, parágrafo único, CPC/2015).

3. Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE, os herdeiros e 

os legatários e INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento. O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários 

serão citados pelo correio, observando-se o disposto no art. 247, 

CPC/2015, devendo, ainda, ser publicado edital, nos termos do inciso III do 

art. 259, CPC/2015 (art.626,§1º, CPC/2015).

4. Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações (art.627, CPC/2015).

5. Após, venham-me conclusos para resolver eventual impugnação, 

art.627,§1º, CPC/2015, e, se for o caso, determinar a avaliação dos bens.

6. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253569 Nr: 8734-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Decimar Augusto Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO 

ALVES, para devolução dos autos nº 8734-52.2017.811.0004, Protocolo 

253569, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183583 Nr: 5162-93.2014.811.0004

 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: JFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Bittencourt - 

OAB:16043/MT, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS DE 

OLIVEIRA RIBEIRO, para devolução dos autos nº 5162-93.2014.811.0004, 

Protocolo 183583, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259396 Nr: 12468-11.2017.811.0004

 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: Marcia Lima Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativa Indústria e Comércio de Produtos 

Alimentícios Ltda, Luna Evelyn Queiroz de Farias, E. M. Farias e Queiroz 

Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A, Carlos Antonio Mecena de Oliveira - 

OAB:MT 13.558

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTA 

LOURENÇO SILVA,  para  devo lução  dos  au tos  n º 

12468-11.2017.811.0004, Protocolo 259396, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168451 Nr: 82-85.2013.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luna Elelyn Queiroz de Farias, E. M. Farias e Queiroz 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativa Indústria e Comércio de Produtos 

Alimentícios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT, Dennis Machado da Silveira - OAB:MT 5.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTA 

LOURENÇO SILVA, para devolução dos autos nº 82-85.2013.811.0004, 

Protocolo 168451, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159182 Nr: 12053-38.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Helena Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHÃES - 

OAB:8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO EMÍLIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

12053-38.2011.811.0004, Protocolo 159182, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166012 Nr: 8310-83.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativa Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios 

Ltda, Moises Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luna Elelyn Queiroz de Farias, E. M. Farias e 

Queiroz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Souza Filho - 

OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT, Dennis Machado da Silveira - OAB:MT 5.752

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTA 

LOURENÇO SILVA, para devolução dos autos nº 8310-83.2012.811.0004, 

Protocolo 166012, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAIS DAIANE 

MAGALHÃES PERES, para devolução dos autos nº 

9622-60.2013.811.0004, Protocolo 175792, 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.: 223044 Nr: 4721-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Myllena Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fl. 58, impulsiono os presentes autos para 

intimar o autor, para que, no prazo de 15 dias, se manifeste nos autos 

acerca das consultas realizadas via Bacen Jud (fls. 60 e verso).

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214736 Nr: 12292-03.2015.811.0004

 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: Maria Aparecida Marques Amorim Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 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 do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 115, no prazo de 48 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180555 Nr: 2487-60.2014.811.0004

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Morais Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLF Engenharia Ltda, Vicente Furbino Bretas 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA CAZORLA 

BARBOSA - OAB:GO/16.783

 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 do autor, via DJE, para 

manifestação sobre consulta a certidão de fls. 25, no prazo de 05 ( cinco) 

dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272562 Nr: 2676-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Toyota do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neila Souza Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:MT 11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2676-96.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 272562

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com pedido de liminar, 

movida por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em face de NEILA SOUZA 

AQUINO.

Compulsando os autos verifica-se que os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerida, bem como a 

existência da inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da 

existência do débito e declaração de que fora expedido instrumento de 

protesto, conforme se vê a fls.28-verso, caracterizando, portanto, inércia 

da requerida, traduzindo-se em constituição de mora.

 Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no § 2o, dos artigos 2o e 3°, ambos do Decreto-Lei nº 911/69 

c/c Lei nº 13.043/2014.

A súmula nº 72 do STJ assim diz:

 STJ Súmula nº 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O requerente cumpriu este requisito, sendo certo que para a comprovação 

da mora do devedor alienante, na alienação fiduciária, basta a expedição 

de carta registrada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, 

não sendo necessária a prova do recebimento por parte do destinatário, 

ainda que isso conste nos autos, como é o caso em tela. Esse é o 

entendimento, vejamos:

Alienação fiduciária - Ação de busca e apreensão - Mora (Dec-lei 911-69, 

Art. 2º, parágrafos 2º e 3º)

Comprovação. Carta registrada, ao devedor, pelo Cartório de Títulos e 

Documentos. Prova suficiente, sem necessidade da comprovação do 

recebimento pelo destinatário. (Ap. 374.334-6, 4.8.87, 6ª C 1º TACSP, Rel. 

Juiz CARLOS GONÇALVES, in JTA 107-14).

Cabe anotar ainda que há receio de que o requerente sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu direito. Nesse sentido:

 SÚMULA 29 DO 2° TASP – (comprovação da mora): “A comprovação da 

mora a que alude o § 2° do Art. 2° do Decreto Lei 911/69, pode ser feito 

pela notificação extrajudicial, demonstrada pela entrega da carta no 

endereço do devedor, ainda que não obtida assinatura de seu próprio 

punho.

Frente ao exposto, tendo o autor cumprido os requisitos elencados no § 

2º, do artigo 2o e artigo 3° da Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, DEFIRO, 

liminarmente, a busca e apreensão do automóvel HILLUX CD SRV 4x4 2.7 

FLEX 16V AUT., MARCA TOYOTA, ANO 2014/2015, COR BRANCA, 

CHASSI 8AJFY29GXF8574189, PLACA QBH7850, a ser cumprida por meio 

de mandado judicial, devendo no ato de apreensão ser efetuada a entrega 

do bem e seus respectivos documentos.

 Com fundamento no artigo 840, §1º, do CPC, após a apreensão do 

veículo, DETERMINO que o senhor Meirinho deposite-o em favor do 

causídico nomeado pelo autor, como se vê no item 9.1 da inicial, mediante 

termo de responsabilidade, restando vedado o depósito em favor de 

terceiros, funcionários ou serventuários da justiça, como dispõe o artigo 

697 da CNGC.

 Somente após a execução da liminar, é que o Sr. Oficial de Justiça deverá 

proceder a citação da parte requerida, cientificando-a acerca do conteúdo 

da petição inicial, bem como dos prazos, providências e sanções 

previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, a seguir transcritas:

 Poderá a ré efetuar o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo 

credor na inicial, prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da liminar, 

obtendo-se, assim, a restituição do veículo livre de ônus.

 Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido o pagamento da 

integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor.

Poderá a ré apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a 

execução da liminar.

 Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, será 

decretada a revelia da requerida, conforme dispõe o artigo 344 do Código 

de Processo Civil.

 Por fim, caso reste infrutífera a execução da liminar, fica facultado à parte 

autora o disposto no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças-MT, 06 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267300 Nr: 17528-62.2017.811.0004

 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: AJdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 17528-62.2017.811.0004 - Cód. 267300

Vistos.

Trata-se de ação de investigação de paternidade c/c declaratória de 

inexistência de filiação legítima c/c anulatória de registro de nascimento 

proposta por ADALBERTO JUNIOR DA SILVA PEREIRA, em face de NAIR 

MARIA DE PAULA PEREIRA.

Veio aos autos emenda a inicial com apresentação de comprovante 

hipossuficiência financeira, como se vê às fls.31 e ss.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º do 

Código de Processo Civil.

 Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

CITE-SE a requerida, no endereço constante na exordial, e a INTIME para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 27 de junho de 

2018, às 15h00min, na qual as partes deverão se fazer acompanhadas de 

seus defensores ou advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 5 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250051 Nr: 6215-07.2017.811.0004

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabete Emilia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216 PR, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 6215-07.2017.811.0004 - CÓDIGO 250051

Vistos.

Em razão do oficio retro, redesigno a audiência de conciliação e mediação 

para o dia 20 de junho de 2018, às 16h00min (MT).

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182344 Nr: 4100-18.2014.811.0004

 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: Jacy Ribas Paiva, João Alves Feitosa, José Antonio da 

Silva, João Macena de Oliveira, José Maria Braga, José Morais da Silva, 

Lourdes Rezende de Souza, Luismar Narciso Pereira, Luiz Dourado da 

Silva, Joyce Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Onildo 

Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 PROCESSO 4100-18.2014.811.0004 - CÓDIGO 182344

Vistos.

Intime-se a parte requerente para manifestar acerca dos cálculos 

apresentados pelo requerido.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155151 Nr: 6941-88.2011.811.0004

 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: Distribuidora de Alimentos Lana Ltda ME, Domingos 

Carlos Pereira Leão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yoki Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Rocha Dourado - 

OAB:MT 15.076-A, Rafael Muller Cabral de Araújo - OAB:21.101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RACHEL FIGUEIREDO 

CAVALCANTE - OAB:264748/SP, Sueli Cristina Santejo - 

OAB:214645/SP

 Processo nº 6941-88.2011 – Código 155151

Vistos.

Intime-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial.

Expeça-se alvará judicial em favor do perito contábil, conforme requerido a 

fl. 1883.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 05 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271640 Nr: 2055-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC, MHBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 2055-02.2018.811.0004 - Cód. 271640

 Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a autora alegou a possibilidade do alimentante, sem, 

todavia, comprovar o efetivo rendimento do requerido, fixo alimentos 

provisórios no importe de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo, 

a ser depositado em nome da representante, conforme conta poupança 

especificada a fls.11.

CITE-SE o requerido, no endereço constante na inicial, e o INTIME para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 20 de junho de 

2018, às 16h30min, na qual as partes deverão se fazer acompanhadas de 

seus advogados, sendo que a ausência injustificada de qualquer destas 

acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

INTIME o Ministério Público

Expeça-se o necessário.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 06 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191185 Nr: 11165-64.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celionice de Fátima Macário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - OAB:55832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 Nesse sentido, considerando que a exequente não cumpriu a diligência 

devida, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, III, do Código de Processo Civil.Custas pela assistência judiciária 

gratuita, conforme deferido à fls. 65. Após, deem-se baixas e arquivem-se 

com as anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 02 de abril de 2018.CARLOS AUGUSTO 

FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208541 Nr: 8604-33.2015.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Fabio José Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sigma Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio José Ribeiro - 

OAB:329336/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 PROCESSO 8604-33.2015.811.0004 - CÓDIGO 208541

Vistos.

Intime-se o apelado para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar a 

cerca do recurso de apelação interposto, nos termos do art. 1.010, §1º do 

CPC.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso para apreciação do recurso, conforme 

determina o art. 1.010, §3º do CPC, com as nossas homenagens.

Intimem-se.
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 Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Garças/MT, 05 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 261027 Nr: 13635-63.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusamar Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRYANDA COELHO DA SILVA 

- OAB:22862-GO

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 918, I e 485, IV, ambos do 

CPC, decido rejeitar liminarmente os embargos à execução, julgando o feito 

extinto sem julgamento do mérito.Translade-se cópia desta sentença aos 

autos da execução de cód. 201092, promovendo o desapensamento 

deste.Sem condenação em custas processuais e honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de 

praxe.Publique-se, Registre-se, e Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249408 Nr: 5786-40.2017.811.0004

 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: RHFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO AILTON DA CUNHA - 

OAB:22.489

 Sendo assim, chamo o feito à ordem e revogo o item 9 da decisão de fls. 

104/105, por não haver conexão entre as ações.Tendo em vista a data 

anteriormente designada para audiência de instrução e julgamento, e o 

escasso tempo para cumprimento da decisão, cancelo, por ora a 

audiência designada para o dia 04 de abril de 2018, às 17:00 horas, com a 

finalidade de adequação da pauta, uma vez que este magistrado estará 

cumulando a 3ª e a 4º vara cível desta comarca.Assim que possível 

inclua-se em pauta, com prioridade.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269269 Nr: 501-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLdSF, ERdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de Ação de Alimentos com Pedido de Fixação de Alimentos 

Provisórios proposta por Ricardo Lima Silva Filho, representado por sua 

genitora, Eduarda Rodrigues de Freitas, em desfavor de Ricardo Lima da 

Silva, ambos devidamente qualificados nos autos.

O Requerente manifestou pela desistência da ação com a extinção do 

feito, sob o fundamento de que houve o reestabelecimento do vinculo 

familiar, sendo dispensada a necessidade de prestação de alimentos, 

pedindo a desistência da ação, conforme a fl. 24.

É o relato do necessário. 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, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pela autora, e JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Cancelo a audiência anteriormente designada.

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 Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241613 Nr: 386-45.2017.811.0004

 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: Marcelo Pereira Santos Pelecer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sac Prestadora de Serviços Corresp. 

Financeiro Ltda - 08.849.917/0001-77, Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, Wisamara Oliveira da Silva - OAB:OAB/MT20060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386/SP, Luiz Flavio Martins Ribeiro - OAB:MT n.º 

18.826, Rafael Antônio da Silva - OAB:244.223/SP

 Certifico que na certidão de publicação da decisão/sentença/despacho de 

folhas 103/104 não saiu o nome do(a) advogado(a) da parte requerida 

Banco Daycoval S/A, motivo pelo qual, neste ato, procedo à intimação 

dele(a), Dr(a) Fábio Roberto de Almeida Tavares, OAB/SP: 147.386 e Dr. 

Rafael Antonio da Silva, OAB/SP: 244.223, abaixo transcrita(o): "VISTOS. 

1. As fls. 101/102, a Sr. Gestora certificou que a audiência designada em 

fls. 98, coincide com o feriado Paixão de Cristo. 2. Assim, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 29 de maio de 2018 às 

15:00min (MT). 3. Intimem-se as partes, conforme teor de decisão 98/98v.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 217857 Nr: 1543-87.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza da Silva Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Carolino de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A

 Vistos.

 Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 227.

 Aportada as informações, digam as partes e conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260269 Nr: 13130-72.2017.811.0004

 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: JCCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Souza Filho - 

OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar seguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 262909 Nr: 14816-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pollyana Queiroz Costa, Espolio de Gonçalo de Oliveira 

Costa neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Celuta Napolis Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO GONÇALVES 

CARVALHO - OAB:110880/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 Certifico que na certidão de publicação do despacho de folhas 89/90 não 

saiu o nome do(a) advogado(a) da parte requerida, motivo pelo qual, neste 

ato, procedo à intimação dele(a), Dr. Sandro Luís Costa Saggin, OAB/MT: 

5.734, abaixo transcrita(o): "VISTOS. Intime-se a inventariante para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar, indicando as provas que 

porventura desejar produzir (artigo 623 do CPC). Com a resposta nos 

autos, conclusos para decisão quanto ao pedido de remoção. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário."

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 103431 Nr: 8435-22.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Diante disso, declaro preclusa a possibilidade de a defesa do acusado 

Orlando Alves Teixeira apresentar rol de testemunhas e postular 

eventuais diligências na fase do art. 422, do Código de Processo 

Penal.3.Dispositivoa)Incluo a relação jurídica processual na sessão de 

julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, na sessão 

extraordinária, designada para o dia 21.06.2018, às 07h:30min 

(MT);b)Intimem-se as testemunhas apresentadas pelo Ministério Público em 

sede do art. 422, do CPP, conforme fls. 3618/3623;c)Intime-se o réu 

pessoalmente;d)Convoquem-se os Jurados sorteados para o júri do dia 

14.06.2018 (art. 434, CPP);e)Providencie-se cópia da pronúncia (fls. 

3486/3497), do acórdão (fls. 3595/3606), e desta decisão aos jurados 

(art. 472, parágrafo único, CPP);f)Intimem-se o Ministério Público e a 

Defesa Técnica, esta última via DJE;g)Cumpra-se.Barra do Garças, 

06.04.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 235454 Nr: 13044-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Oliveira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYKE BRENDON BORGES - 

OAB:21.498

 Decisão

Autos de cód. 235454

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo instrução e julgamento para o dia 19.04.2018 às 14h30min.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 161612 Nr: 2512-44.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Sigri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 161612

Em 07.11.2017, às 16h25, na sala de audiência, presente a MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Os Acadêmicos 

Suzzy Mychelly Sales Martins e Adalberto Ribeiro da Silva. Ouvida a vítima 

Emily Háryssa dos Santos Xavier. Após o MM Juiz decidiu: “1. Vistas às 

partes para alegações finais”. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes

Promotor de Justiça

_____________________________

Hugo Ramos Vilela

 Defensor Público

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 161612

Em 07.11.2017, às 17h15, na sala de audiência, presente a MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o pregão, 

compareceu a vítima descrita e assinada abaixo, já qualificada nos autos. 

Realizada a oitiva, gravada em áudio. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes

Promotor de Justiça

_____________________________

Hugo Ramos Vilela

 Defensor Público

 ___________________________

Emily Háryssa dos Santos Xavier

Vítima

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 237143 Nr: 14232-66.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderito Lucas Soares Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mayruna Siqueira 

Belém - OAB:MT 15.672

 Sentença

Autos nº 237143

 Trata-se de executivo de pena em face de Aderito Lucas Soares Queiroz, 

nascido em 24.07.1994, ostentando a guia de execução penal (fls. 

02-02v), estampando condenação à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) 

meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração aos delitos 

capitulados no art. 155, §4°, I, IV, c/c art. 288, ambos do Código Penal.

 Realizada audiência admonitória, conforme termo de fls. 75/76, foram 

determinadas condições para cumprimento da pena do reeducando, 

atinente ao comparecimento mensal em juízo.

Diante de sua ficha de controle de comparecimento, verifica-se que o 

reeducando está cumprindo sua reprimenda de forma regular, não 

apresentando qualquer descumprimento das condições impostas, o que 

demonstra sua intenção de cumprir integralmente a pena imposta.

Nestes termos, conforme cálculo de pena aportado em fl. 77, o 

reeducando cumpriu 1/3 de sua reprimenda, e, nos termos do art. 1°, I, do 

Decreto n° 9.246/2017, declaro extinta a punibilidade do reeducando, forte 

ao art. 107, inciso II, do Código Penal, considerando a decisão na Adi 

5874:

 “(ii) estabelecer que, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 1º do 

Decreto nº 9.246/2017, o indulto depende do cumprimento mínimo de 1/3 

da pena e só se aplica aos casos em que a condenação não for superior 
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a oito anos.”

 No mais, inexiste falta grave nos 12 (doze) anteriores ao decreto de 

indulto e não há prática de novo fato reputado crime.

 Dispositivo.

a) Declaro extinta a punibilidade do reeducando, pela aplicação de indulto 

nos termos do art. 107, II, do Código Penal.

b) Intimem-se.

c) Após o trânsito em julgado, arquive-se.

d) Cumpra-se.

 Barra do Garças, 06.04.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 209399 Nr: 9140-44.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Calixto Neto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT, Lanes Pereira da Silva - OAB:10.714-MT, Lucas 

Arantes Pereira da Silva - OAB:20410/0

 2. Dos fundamentos Analisando a ficha de controle de comparecimento, 

verifico que o reeducando está cumprindo regularmente a decisão imposta 

em audiência admonitória, bem como já realizou o pagamento da prestação 

pecuniária, conforme a juntada de comprovante em fls. 42, 43 e 46. Deste 

modo, entendo que a justificativa do reeducando merece ser acolhida, 

mantendo o regime atual de cumprimento de pena, vez que não voltou a 

delinquir. Em tempo, o reeducando efetuou 21 (vinte e um) 

comparecimentos, correspondendo a 01 (um) ano e 09 (nove) meses de 

comparecimento. Verifica-se, outrossim, que há detração de quatro dias, 

entre 11.09.2015 até 14.09.2105. Reputo cada dia de prisão como 

equivalente a um comparecimento mensal e, por isso, atinge-se o patamar 

de pena integralmente cumprida. 3. Dispositivo. a) Acolho a justificativa 

apresentada pelo reeducando. b) Declaro extinta a punibilidade do 

reeducando, pelo cumprimento; c) Intimem-se. d) Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. e) Cumpra-se. Barra do Garças, 06.04.2018 Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 161266 Nr: 2120-07.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breiner Rangel Oliveira Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirelle Pereira Alves - 

OAB:MT 14.989

 Vistos.

Recebo a apelação interposta pela defesa do réu Breiner Rangel Oliveira 

Moura (CPP, art. 593).

Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar, no prazo legal.

No mais, intimem-se os réus pessoalmente do teor da sentença, nos 

termos do artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 191421 Nr: 11326-74.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 Vistos, etc.

Considerando o endereço declinado às fls. 160, designo audiência de 

continuação para o dia 24/05/2018, às 16:00 horas (horário oficial de 

Cuiabá/MT), para proceder com a oitiva da testemunha Zenilva Souza 

Lacerda e interrogatório do denunciado.

Proceda-se com as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159347 Nr: 12295-94.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Paula de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMAR BARBOSA BELÉM - 

DP - OAB:3267

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES, para 

devolução dos autos nº 12295-94.2011.811.0004, Protocolo 159347, 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.: 185171 Nr: 6423-93.2014.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Ferreira de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEANCARLUS DE 

SOUZA GUTERRE, para devolução dos autos nº 6423-93.2014.811.0004, 

Protocolo 185171, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 239841 Nr: 16147-53.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adan Cristian Vieira Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o acusado para que constitua novo causídico, ou 

informe a impossibilidade financeira para constituir advogado particular, no 

prazo de 10 (dez) dias, fazendo constar que em caso de inércia, ser-lhe-á 

nomeada defensor público.

Decorrido o referido prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público 

atuante frente a este Juízo para apresentar defesa, no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 50907 Nr: 5747-63.2005.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juares Batista Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o acusado para que constitua novo causídico, ou 

informe a impossibilidade financeira para constituir advogado particular, no 

prazo de 10 (dez) dias, fazendo constar que em caso de inércia, ser-lhe-á 

nomeado defensor público.

Decorrido o referido prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público 

atuante frente a este Juízo para apresentar alegações finais, no prazo 

legal.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 194550 Nr: 224-21.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Sidnei 

Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARDOSO DE 

MORAES - OAB:15294

 Vistos.

Recebo a apelação interposta pelo Ministério Público(CPP, art. 593).

Intime-se a defesa do réu Márcio Vorico da Silva para contrarrazoar, no 

prazo legal.

No mais, intimem-se o réu pessoalmente do teor da sentença, nos termos 

do artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 213251 Nr: 11406-04.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o acusado para que constitua novo causídico, ou 

informe a impossibilidade financeira para constituir advogado particular, no 

prazo de 10 (dez) dias, fazendo constar que em caso de inércia, ser-lhe-á 

nomeado defensor público.

Decorrido o referido prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público 

atuante frente a este Juízo para apresentar alegações finais, no prazo 

legal.

Intime-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALERIANA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - 

MT0014576Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 28/05/2018 Hora: 17:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011190-38.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DE OLIVEIRA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO)

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Antes de promover nova conclusão dos autos, concretize em seu inteiro 

teor o despacho inserto no ID 10393181, especialmente para certificar no 

bojo dos autos se há valores depositados na conta única concernentes ao 

presente processo. Em caso positivo, faça conclusos para análise de 

alvará. Do contrário, venham-me conclusos para prolação da pertinente 

decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011370-54.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ZAM AIRES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GALENO NUNES FERREIRA OAB - MT0017115A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI (EXECUTADO)

NILO BEVILAQUA JÚNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO)

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. 1. De fato, após compulsar detidamente os autos infiro que razão 

assista a parte exequente, eis que não há provas coligidas ao feito que 

demonstrem ter a parte executada adimplindo integral a dívida em questão. 

Assim sendo, com fulcro na inteligência extraída do art. 6°, c/c art. 10, 

ambos do CPC, DETERMINO seja intimada a parte executada para, em 15 

(quinze) dias, amortizar de forma integral a dívida ou prove que já o fez, 

sob pena de incorrer em multa na proporção de 10% (dez por cento) 

sobre o valor das prestações não pagas, em conformidade com o art. 916, 

§5°, II, do CPC. 2. 2. Encerrado o prazo concedido, não havendo 

manifestação do executado, faça conclusos para manejo das ferramentas 

eletrônicas de constrição de bens em prol da parte exequente. 3. 3. 

Intime-se. 4. 4. Expeça-se o necessário. 5. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011898-20.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADSON CARRILHO ALVES (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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012763-43.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA ANTONIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011893-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILCLENE JANINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-84.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLENDA GONCALVES DOS SANTOS OAB - MT0013639S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011436-63.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAO FERREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO)

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011450-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVESLANE RODRIGUES LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010787-35.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO R. DA SILVA BARBOSA INSTALADORA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011341-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011496-70.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SOUSA DE FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

S T DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

DIVINO VIEIRA PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI OAB - MT0010911A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010515-07.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS NAZARINO MARQUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR0018445A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1001853-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHU EN LAY PAES LEME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO (EMBARGADO)

LAURO JOSE DA MATA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Analisando os autos infiro necessário que ambas as partes, tanto os 

embargantes quanto os embargados, promovam a juntada no feito de 

certidão das matrículas dos imóveis desde a origem primitiva, concedendo 

o prazo de 20 (vinte) dias, para que assim o procedam. Intime-se. 

Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011719-86.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANEY DIAS DOS PASSOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FALCON - COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

AIRTON PASSOS DE SOUZA OAB - PR11301 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, informar conta 

bancária para posterior levantamento dos valores bloqueados nos autos 

em voga. Igualmente, deverá juntar o cálculo atualizado do débito, 

decotando o montante já constrito, viabilizando a expedição de mandado 

de penhora, avaliação e remoção dos bens de propriedade da parte 

executada. 2. Noutro lado, calha destacar que a expedição de certidão de 

dívida é o último procedimento a ser realizado, após exauridas outras 

formas de amortização da dívida, se mostrando um postura cômoda da 

parte exequente formular pedido deste jaez, quando ainda há outras 

formas de liquidar o débito exequendo, conduta esta em descompasso 

com o art. 6°, do CPC. 3. Intime-se. 4. Ultrapassado o prazo concedido, 

faça conclusos. 5. Expeça-se o necessário. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012531-31.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO GONCALVES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IPEPPI - INSTITUTO DE PESQUISA E ELABORACAO DE PROJETOS E 

PLANOS INTEGRADOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Atento ao fato de que a parte exequente indicou o novo endereço da parte 

executada, DETERMINO a citação desta no endereço declinado na petição 

do ID 11078549, em conformidade com a decisão inserta no ID 7740374. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012565-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERRAZ DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012868-20.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SAGIORATO LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 
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qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012314-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DOS SANTOS CARDOSO OAB - RS0062666A (ADVOGADO)

RICARDO EJZENBAUM OAB - SP0206365A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010377-40.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CARVALHO VILLELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DIAS DE SOUZA CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA PEREIRA MILHOMEM OAB - MT0017198A (ADVOGADO)

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Aguarde-se em secretaria o decurso do prazo da suspensão 

anteriormente deferida no bojo dos autos 8010371-33.2016. Encerrado o 

lapso temporal retromencionado, faça conclusos para a prolação da 

pertinente sentença. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010373-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CARVALHO VILLELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PAIXAO ANDRADE KOBERSTAIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

VANESSA PEREIRA MILHOMEM OAB - MT0017198A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Aguarde-se em secretaria o decurso do prazo da suspensão 

anteriormente deferida no bojo dos autos 8010371-33.2016. Encerrado o 

lapso temporal retromencionado, faça conclusos para a prolação da 

pertinente sentença. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010875-39.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RILDO VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO GOMES TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DETERMINO seja certificado pelo senhor Gestor Judiciário se ocorreu ou 

não o trânsito em julgado da sentença contida no ID 11265736. Sendo 

negativa a resposta, aguarde-se o decurso do prazo em secretaria. 2. Em 

caso positivo ou havendo o superveniente decurso do prazo recursal, 

tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID YAGO CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. De fato, após minuciosa análise dos autos compreendo que razão 

assiste a parte exequente, conquanto nas cláusulas estipuladas no 

acordo, a parte requerida, ora executada, deveria amortizar a dívida até a 

data de 14/12/2017, contudo se infere do comprovante de pagamento (ID 

12255861) juntado nos autos que tal pagamento só foi realizado em 

05/01/2018, restando flagrantemente intempestiva a amortização. 2. Assim 
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sendo, tendo em vista o requerimento para execução da multa contratual, 

em observância ao disposto no art. 52 da Lei 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente a indigitada penalidade. 3. Ultrapassado o prazo 

acima e não tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos 

para penhora por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o 

necessário. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000437-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA KRETSCHMER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. No âmbito dos Juizados Especiais é vedado proferir sentenças ilíquidas, 

tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Conforme se 

infere da vestibular, não há menção objetiva quanto às verbas pretendidas 

a título de danos morais. Por tais razões, para uma perfeita intelecção da 

inaugural, DETERMINO a emenda da inaugural no prazo de 15 (quinze) 

dias, sanando os eventuais vícios no que se refere ao quantum 

pretendido, bem como atualize o valor da causa. Igualmente, deverá juntar 

aos autos certidão de negativação expedida pelo SPC ou Serasa, cuja 

certidão deverá conter o memorial descritivo completo do cadastro da 

parte autora, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

do CPC. 2. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

eventualmente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000459-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIORESE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M ANDRESSA SILVA PEREIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Tendo em vista a urgência que o caso em voga reclama, DETERMINO a 

intimação dos entes requeridos para, em 48 (quarenta e oito) horas, se 

manifestarem no tocante a emenda da inicial requerida pela parte autora. 

Encerrado o prazo concedido, faça imediatamente conclusos, dando a 

prioridade que o caso requer, vez que cuida-se de feito atrelado à saúde. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000358-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE SOUZA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MARCELLO MOURAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012553-26.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID LINCOLN DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO SIMON BARBOSA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO OAB - MT0016287A (ADVOGADO)

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012629-16.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE CORREA NERY (EXEQUENTE)

CARLOS ALBERTO CAMARA NERY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI OAB - SP0333267A (ADVOGADO)

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010608-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar no 

feito se houve de fato o acordo, de tal sorte que se o resultado for 

negativo deverá juntar documentos robustos demonstrando a tentativa de 

transação realizada entre as partes, sob pena de reconhecimento da 

contumácia. 2. Após o prazo concedido, faça conclusos. 3..Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011285-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA AZAMBUJA CONTREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010578-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIERRY WHYGOR MARQUES CARVALHO (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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011488-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA ABDEL AZIZ ALI FAYAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITIBANK S A (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012598-30.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE FERREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE FERREIRA SOUSA OAB - MT0014817A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-81.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011136-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CANDIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010521-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MACIEL BREGOLATO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA HILARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES LOMBONI FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012434-31.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0016653A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012632-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHASNEGA JUNIOR GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SUPER BARATAO COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROHDEN NOGUEIRA OAB - GO0032642A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo no recurso inominado 

manejado pela parte requerida, bem como a inexistência de comprovação 

de hipossuficiência conforme oportunizado em decisum anteriormente 

prolatada, estando o mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 

42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido instrumento. 2- Não 

havendo manifestação da parte autora a contar da intimação da sentença, 

certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as devidas 

baixas e cautelas de estilo. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011223-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BARBOZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA CELIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIDICENE NERES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 
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Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012695-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RUFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARINA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010820-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNADETE FALEIROS SAITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. DE AGUIAR COMERCIO - EPP (EXECUTADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010869-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE BALBINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO)

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo encartado entre as partes, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO 

o processo em apreço. 2- Sem custas ou honorários advocatícios. 3- 

Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, 

proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 

5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DA SILVA MORAIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALESSANDRA FERREIRA - MT0007402A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 12/06/2018 Hora: 12:00 (Horario de Cuiaba) , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011238-94.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANTILHA FERREIRA DE SOUZA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Os princípios do juizado não colidem para sobrestamento de processo, 

devendo a parte se for o caso de descumprimento ou na ocasião do 

cumprimento pedir o desarquivamento (que nesta esfera é gratuito), para 

providencias. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 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, 22 de Janeiro de 
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2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-71.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANNEY NEVES DIAS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Os princípios do juizado não colidem para sobrestamento de processo, 

devendo a parte se for o caso de descumprimento ou na ocasião do 

cumprimento pedir o desarquivamento (que nesta esfera é gratuito), para 

providencias. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 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, 25 de Janeiro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010456-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA ROBERTO SILVA (REQUERIDO)

 

1- Cuida-se de ação de cobrança onde a parte autora noticiou nos autos o 

pagamento da dívida, pleiteando assim pela sua extinção. 2- Pois bem, uma 

vez satisfeita a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 924, I, bem como 

atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil, declaro 

EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 3- Publique-se. 4- Registre-se. 5- Intime-se. 6- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALONIA SERVICOS DE INTERMEDIACAO, COMERCIAL, VIAGENS, 

TURISMO E PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO BARRA DO GARÇAS , 9 de abril de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOCICLER OLIVEIRA 

NASCIMENTO - MT0019222A A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Conciliação Designada para o 

dia 12 de Junho de 2018 ás 12:20 horas (horário de Cuiabá) , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000947-52.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

22.049,85; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FERNANDO 

FERNANDES DE SOUZA 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, CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO DANE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 22 de Janeiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO GOMES TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000905-03.2017.811.0004 Pólo Ativo: CARLITO GOMES 

TAVARES Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 
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exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo 

Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora 

que teve indevidamente sua linha telefônica móvel bloqueada, com 

cobranças indevidas, visto que os pagamentos estavam sendo efetuados 

dentro do prazo. Na contestação, a Reclamada alega em resumo que o 

serviço esta funcionando perfeitamente, que a autora não faz prova de 

suas alegações, requerendo a improcedência da inicial. Pois bem, diante 

dos inúmeros protocolos apresentados pela parte autora, ainda o áudio 

anexado pela própria reclamada, forçoso reconhecer a falha na prestação 

do serviço da Ré, visto que bloqueou indevidamente a linha da autora e 

além disse efetuou cobranças indevidas em desfavor da parte autora. 3.1 

DANOS MORAIS É pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral, 

principalmente nas relações consumeristas, não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Desse modo, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, visto 

que a Reclamada poderia ter resolvido a situação de forma administrativa, 

e constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no 

sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. É 

cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer 

aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em 

conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do 

ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM 

PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, mantendo os efeitos da tutela 

e os tornando definitivo, o que faço para: a) CONDENAR a parte 

Reclamada CLARO S/A. a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

a titulo de indenização por danos morais ao Reclamante CARLITO GOMES 

TAVARES valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011284-49.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONICLEIA MIRANDA BORGES SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARLENE ALVES DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0014036A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela 

advogada que representa os interesses da executada, DETERMINANDO 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição, inclusive realizando-se a transferência para a conta 

indicada nos autos. 2- Após, faça os autos conclusos, momento em que 

deliberarei acerca da litigância de má fé arguida pela parte. 3- Cumpra-se 

COM URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011573-16.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TROPICAL PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO DE JESUS LEMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em análise aos autos, verifico que, por lapso, ocorreu erro no 

despacho identificado no evento 12533570 no que tange ao seu conteúdo, 

eis porque, chamo o feito à ordem para promover a sua retificação, 

passando o mesmo a ter a seguinte redação: “1- Após a utilização dos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não foram obtidas 

informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ informado, 

assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique bens sujeitos à 

constrição judicial, ou endereço onde possam ser encontrados, 

precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 2- 

Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas as 

ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se inicialmente 

do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à pesquisa no 

sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas estes que, dos 

quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento da ordem 

(anexo), eis porque não se faz juntada do documento de comprovação 

dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça conclusos. 4- 

Cumpra-se." 2- Intime-me. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000603-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANDUIR MARTINS DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERONIMO ALBERTO CARVALHO CUSTODIO OAB - MT22434/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO)

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IARA LOPES DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1- A vestibular está devidamente acompanhada de título executivo e 

demonstrativo atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos 

específicos preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não 

sendo caso de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual 

recebo a presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 

2- DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à 

citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto 

e integral pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da 

execução por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 

924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. 3- Por outro lado, não havendo 

o pagamento da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente 

parcial, igualmente promova a conclusão dos autos para utilização dos 

sistemas on-line colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a 

penhora por meio de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 

4- Expeça-se o necessário. 5- Intime-se. 6- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001841-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI BORTOLANZA (REQUERENTE)

CLAUDINO BORTOLANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO JOSE ROSA (REQUERIDO)

MATEUS HENRIQUE PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista a ausência de citação do reclamado Mateus Henrique 

Pereira Lima, nos termos do art. 10, do CPC, DETERMINO que o reclamante 

seja intimado para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao AR 

negativo juntado nos autos, calhando destacar que até a presente data 

não foi formada a triangularização da celeuma em voga, sob pena de 

extinção. 2. Intime-se. 3. Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE NIMIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANTEVIRTUAL.COM.BR SERVICOS DE BUSCA NA INTERNET LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

MONETIZZE LTDA - ME (REQUERIDO)

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

NDN TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

RD TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

IG PUBLICIDADE E CONTEUDO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012757-36.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE MORADORES DO ASSENTAMENTO BRILHANTE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012428-24.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO PEDRO GAMA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo no recurso inominado 

manejado pela parte autora, bem como a inexistência de comprovação de 

hipossuficiência conforme oportunizado em decisum anteriormente 

prolatada, estando o mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 

42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido instrumento. 2- Não 

havendo manifestação da parte autora a contar da intimação da sentença, 

certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as devidas 

baixas e cautelas de estilo. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 
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caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO PEREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (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:

MAURICIO ANTONIO MORBECK CURVO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011393-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO DOS SANTOS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011204-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA PEREIRA RIBEIRO CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011160-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERVALDINEY FRANCISCO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLYNY LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA AZAMBUJA CANTELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010530-73.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIARLES MARCO DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO)

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO BARBOSA LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT0017744A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROMANTIEZER INACIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

RUTH RODRIGUES DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 5.128,35 (cinco mil cento e vinte oito reais e trinta e cinco 

centavos), sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código de 

Processo Civil.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012671-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WNILSON MENDES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

JENNYFER DOS SANTOS LUIZ OAB - GO47644 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO DE SANTA CRUZ POTENCIANO OAB - GO0016811A 

(ADVOGADO)

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012282-17.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

 

1. Verifico que o valor executado e insere no conceito de pequeno valor, 

não havendo como se olvidar do que preconiza o art. 100, § 3º, da Cártula 

Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com o advento da Lei nº 10.259/2001 as 

obrigações de pequeno valor passaram a ser definidas - para fins do 

indigitado art. 100, § 3º - pelo mesmo parâmetro estabelecido como limite 

para a competência dos Juizados Especiais Federais (60 salários 

mínimos), razão pela qual DETERMINO a escrivania que expeça oficio 

requisitório de pequeno valor, observando as instruções normativas e os 

formulários emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

2. Antes da expedição do ofício acima, deverá a Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso ser intimada para se manifestar quanto aos 

cálculos no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001813-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1001813-60.2017.811.0004 Pólo ativo: MATHEUS SANTOS 

SILVA Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 
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no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001400-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL FRANCISCO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. A nova 

sistemática implantada no novo código de processo civil surgiu com o 

escopo de nutrir a composição amigável entre as partes, ou seja, estimular 

nos sujeitos processuais o uso dos meios de solução consensual de 

conflitos. Tanto é assim, que logo em um de seus primeiros artigos o 

referido código traz disposições sobre a possibilidade e a necessidade do 

oferecimento da solução consensual, in verbis: “Art. 3.° Não se excluirá 

da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1.° É permitida a 

arbitragem, na forma da lei. § 2.° O Estado promoverá, sempre que 

possível, a solução consensual dos conflitos. § 3.º A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” 3. 

Realmente, não se pode olvidar que a conciliação é um vigoroso 

instrumento para a pacificação social e a solução de conflitos nas 

diversas áreas do direito, de sorte a garantir e dar efetividade, aos 

princípios constitucionais da razoável duração do processo, celeridade e 

o da dignidade da pessoa humana. 4. Portanto, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” e para fins do art. 200, ambos do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e de direito, o 

acordo constante nos autos, DECLARANDO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. 5. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 6. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. 7. P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002157-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIEL CORREIA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 àquele. 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 
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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 PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido para que a requerida: a) RETIRE 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. b) SUSPENDA, no prazo de 15 (quinze) dias, com 

a cobrança das parcelas do consórcio concernentes aos meses de junho, 

agosto, setembro, outubro e novembro, todos do ano de 2017, bem como 

para que promova com o imediato desbloqueio da senha do autor junto ao 

sistema, viabilizando a extração dos boletos bancários para pagamento, 

sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), sem prejuízo da multa ser majorada em caso de necessidade. 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- Outrossim, para que o item 7, alínea b) da presente 

decisão tenha eficácia deverá a parte autora depositar em juízo, no prazo 

de 05 (cinco) dias, todo o montante inadimplido, ou seja, desde o mês de 

agosto até novembro do ano de 2017. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001540-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRASIL PEREIRA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Ante o teor da decisão proferida em sede de mandado de segurança, 

conforme se verifica do ofício inserto nos autos, SUSPENDO a presente 

demanda até ulterior deliberação judicial superior. 2. Outrossim, antes de 

promover nova conclusão dos autos, DETERMINO a secretaria que 

certifique se houve ou não o julgamento do mérito do Mandado de 

Segurança impetrado pela parte requerida, juntando aos autos, se 

possível, cópia integral da sentença. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o 

necessário. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000858-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DIAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR ARANTES BILEGO OAB - MT23624-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 
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disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para as 

contas indicadas nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a 

obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu 

término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo 

Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os 

autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011618-49.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NOBREGA DA SILVA OAB - SP0247265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D ANDREATI PECAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO ALVES SERVAN OAB - SP0302833A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012442-42.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO JOSE BENEZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-20.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RONAIDES GOES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAMAR OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo no recurso inominado 

manejado pela parte autora, bem como ausência de comprovação de 

hipossuficiência conforme oportunizado em decisum anteriormente 

prolatada, estando o mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 

42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido instrumento. 2- Não 

havendo manifestação da parte autora a contar da intimação da sentença, 

certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as devidas 

baixas e cautelas de estilo. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011397-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HEDER FERREIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte requerida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011297-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS LIMA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo no recurso inominado 

manejado pela parte autora, bem como a inexistência de comprovação de 

hipossuficiência conforme oportunizado em decisum anteriormente 

prolatada, estando o mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 

42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido instrumento. 2- Não 

havendo manifestação da parte autora a contar da intimação da sentença, 

certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as devidas 
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baixas e cautelas de estilo. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000201-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT0010209A (ADVOGADO)

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002187-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVO VANDERLEY ELIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE JULIANO VIEIRA BOHRER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38, 

da lei 9.099/1995. 2. Compulsando os vertentes autos, constato a 

inadequação do meio processual utilizado pela parte reclamante, ante os 

antagônicos ritos processuais presentes na inicial. 3. Conforme 

evidenciado na vestibular, o Reclamante pleiteia o cumprimento de 

sentença cumulado com reparação por danos morais, contudo o 

procedimento do cumprimento de sentença não comporta fase cognitiva, 

pois para se buscar uma eventual indenização por danos morais, 

entende-se adequado utilizar a via cognitiva, uma vez que não é factível 

em sede de cumprimento de sentença a discursão sobre os mesmos. 

Sendo assim, torna-se cristalino a impossibilidade de cumulação das 

ações, tendo em vista que poderá resultar em um tumulto processual. 4. 

Frente ao exposto e consubstanciado no art. 485, I, do diploma processual 

civil, INDEFIRO a inicial, declarando extinto o processo sem julgamento de 

mérito, consoante determina o artigo 51, II, da Lei 9.099/1955, não 

implicando esta sentença em óbice na nova propositura da demanda, caso 

devidamente comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. 5. 

Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 

nº 9.099/1995). 6. P.R.I. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000476-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CASSIA PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RICARDO BARROS OAB - PB21990 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/1995. 2. É 

sabido e consabido por todos que as demandas contra à Caixa Econômica 

Federal são da competência da Justiça Federal, de tal sorte que a 

interposição da demanda neste juizado cuida-se de erro grosseiro e 

atecnia sua propositura perante à Justiça Estadual. Deste modo é 

desnecessária qualquer fundamentação aprofundada para lançar decisão 

abortando o intento da parte autora. Assim sendo, com espeque na 

inteligência do artigo 51 da Lei 9.099/1995, INDEFIRO a inicial, declarando 

extinto o processo sem julgamento do seu mérito. 3. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011361-92.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI OAB - MT0014494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRIK CAMARGO NEVES OAB - SP0156541A (ADVOGADO)

MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA OAB - MT0007814A 

(ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Inicialmente, impende-se destacar que a parte executada manejou 

impugnação ao cumprimento de sentença, contudo conforme se infere da 

petição contida no ID 12419526 a parte exequente concordou os cálculos 

trazidos por aquela, motivo pelo qual a indigitada impugnação perdeu seu 

objeto, de modo que doravante passo a apreciar os demais requerimentos. 

3. Assim sendo, como a parte executada depositou em conta judicial o 

valor incontroverso referente a sua condenação, o advogado da parte 

exequente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. 4. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte exequente, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição do 

advogado que representa os interesses da parte exequente, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 5. Frente ao exposto, ante o cumprimento integral da obrigação, nos 

termos do artigo 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a dívida 

exeqüenda, e por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. 6. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 7. Publique-se. 8. Registre-se. 9. Intime-se. 10. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIMAR ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - SP334459 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ON-MODEL MANAGEMENT SERVICOS DE MARKETING LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado a teor do que preconiza o art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. In casu, verifica-se que a parte promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível em tempo hábil da sua 

ausência. Com efeito, não comparecendo a parte requerente a qualquer 

das audiências no âmbito dos juizados especiais, o processo deve ser 

extinto, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Destarte, sendo o 
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processo extinto com base no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte 

reclamante deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, 

conforme se extrai da inteligência do enunciado 28 do Fonaje, in verbis: 

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. 

Incontroverso que se a parte autora demonstrar a sua impossibilidade de 

comparecer a audiência de conciliação, o magistrado deve acatar o 

requerimento e determinar que seja designada nova sessão, o que não 

ocorreu no caso em tela, porquanto, não houve a efetiva comprovação 

decorrente da força maior, sendo medida que se impõe a extinção da 

ação. Aliás este é o entendimento recente da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso, verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA 

PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 

tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, 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 90.99/95), 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. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 5. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010491-76.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Perscrutando os autos, nota-se que a parte executada adimpliu 

voluntariamente com a sua obrigação, depositando em conta judicial o 

valor referente a sua condenação, razão pela qual o advogado da parte 

exequente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. 3. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição do 

advogado que representa os interesses da parte exequente, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 4. Frente ao exposto, ante o cumprimento integral da obrigação, nos 

termos do artigo 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a dívida 

exeqüenda, e por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. 5. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 6. Publique-se. 7. Registre-se. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado a teor do que preconiza o art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. In casu, verifica-se que a parte promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível em tempo hábil da sua 

ausência. Com efeito, não comparecendo a parte requerente a qualquer 

das audiências no âmbito dos juizados especiais, o processo deve ser 

extinto, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Destarte, sendo o 

processo extinto com base no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte 

reclamante deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, 

conforme se extrai da inteligência do enunciado 28 do Fonaje, in verbis: 

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. 

Incontroverso que se a parte autora demonstrar a sua impossibilidade de 

comparecer a audiência de conciliação, o magistrado deve acatar o 

requerimento e determinar que seja designada nova sessão, o que não 

ocorreu no caso em tela, porquanto, não houve a efetiva comprovação 

decorrente da força maior, sendo medida que se impõe a extinção da 

ação. Aliás este é o entendimento recente da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso, verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA 

PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 

tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, 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 90.99/95), 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. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 
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apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 5. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado a teor do que preconiza o art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. In casu, verifica-se que a parte promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível em tempo hábil da sua 

ausência. Com efeito, não comparecendo a parte requerente a qualquer 

das audiências no âmbito dos juizados especiais, o processo deve ser 

extinto, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Destarte, sendo o 

processo extinto com base no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte 

reclamante deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, 

conforme se extrai da inteligência do enunciado 28 do Fonaje, in verbis: 

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. 

Incontroverso que se a parte autora demonstrar a sua impossibilidade de 

comparecer a audiência de conciliação, o magistrado deve acatar o 

requerimento e determinar que seja designada nova sessão, o que não 

ocorreu no caso em tela, porquanto, não houve a efetiva comprovação 

decorrente da força maior, sendo medida que se impõe a extinção da 

ação. Aliás este é o entendimento recente da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso, verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA 

PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 

tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, 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 90.99/95), 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. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 5. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BARBOSA SILVESTRINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado a teor do que preconiza o art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. In casu, verifica-se que a parte promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível em tempo hábil da sua 

ausência. Com efeito, não comparecendo a parte requerente a qualquer 

das audiências no âmbito dos juizados especiais, o processo deve ser 

extinto, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Destarte, sendo o 

processo extinto com base no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte 

reclamante deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, 

conforme se extrai da inteligência do enunciado 28 do Fonaje, in verbis: 

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. 

Incontroverso que se a parte autora demonstrar a sua impossibilidade de 

comparecer a audiência de conciliação, o magistrado deve acatar o 

requerimento e determinar que seja designada nova sessão, o que não 

ocorreu no caso em tela, porquanto, não houve a efetiva comprovação 

decorrente da força maior, sendo medida que se impõe a extinção da 

ação. Aliás este é o entendimento recente da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso, verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA 

PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 

tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO 
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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 90.99/95), 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. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 5. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010520-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ASSIS OLIVEIRA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Perscrutando os autos, nota-se que a parte executada adimpliu 

voluntariamente com a sua obrigação, depositando em conta judicial o 

valor referente a sua condenação, razão pela qual a advogada da parte 

exequente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ela indicada. 3. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

advogada que representa os interesses da parte exequente, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 4. Frente ao exposto, ante o cumprimento integral da obrigação, nos 

termos do artigo 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a dívida 

exeqüenda, e por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. 5. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 6. Publique-se. 7. Registre-se. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000347-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CONDE E SOBRINHO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL MENDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado, conforme art. 38, da Lei 9.099/95. 2. Manuseando 

os autos, observo que a execução tem como lastro o contrato de locação 

de imóvel residencial, o qual não contém a assinatura de duas 

testemunhas. Estando o instrumento, portanto, em desconformidade com o 

art. 784, III, do CPC, o que implica em dizer que não pode ser considerado 

título executivo extrajudicial, não podendo a execução seguir seu curso, já 

tendo se deitado no colo da jurisprudência pátria tal entendimento, por 

todos: EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. 

AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EM RAZÃO DA FALTA 

DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO CONTRATO PARTICULAR 

DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EXECUTADO. 

NULIDADE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. O contrato particular de promessa de compra e venda de 

imóveis assinado apenas pelos devedores e por uma testemunha não 

constitui título executivo extrajudicial, por ofensa ao disposto no artigo 

585, inciso II, do CPC. (TJ-SC - AI: 226887 SC 2010.022688-7, Relator: 

Jaime Luiz Vicari, Data de Julgamento: 13/09/2011, Sexta Câmara de 

Direito Civil, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , de Tijucas) 

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da 16ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso 1 e julgou prejudicado o recurso 2. 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO INTERPOSTO PELOS 

EMBARGANTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, 

COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS. 

CONTRATO ASSINADO POR APENAS UMA TESTEMUNHA. PERDA DA 

FORÇA EXECUTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 585, II, 

DO CPC. DOCUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A EMBASAR DEMANDA 

EXECUTIVA. FEITO EXTINTO ANTE A FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO 

HÍGIDO A APARELHAR A EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, 

RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DO BANCO. 1. Padece de força 

executiva o instrumento particular de confissão de dívida assinado apenas 

por uma testemunha. 2. A ausência de qualquer requisito legal não conduz 

à invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem, contudo, será carente 

de executoriedade por ausência de característica legalmente exigida. 

(TJPR - 16ª C.Cível - AC - 1383052-7 - Curitiba - Rel.: Celso Jair Mainardi - 

Unânime - - J. 24.06.2015) (TJ-PR - APL: 13830527 PR 1383052-7 

(Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 24/06/2015, 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1601 08/07/2015) 3. Deste modo 

a parte autora não apresentou título executivo hábil à propositura da 

demanda, não havendo se falar em título executivo nos moldes do art. 784 

do CPC, assim sendo, desmerece guarida a presente via intentada pelo 

exequente, já que seu título não está em compasso com os artigos 778 e 

786 do Código de Processo Civil, isto posto, INDEFIRO a inicial, declarando 

extinto o processo com arrimo nos artigos 485, I e IV, 330, I, 354 e 318 

Parágrafo Único, todos do CPC. 4. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

5. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da 

Lei nº 9.099/1995). 6. P.R. I. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BORNACKI SALIM MURTA OAB - RJ187882-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c art. 

27,da Lei 12.153/2009. 2- Conforme entendimento do art. 8°, § 1°, I da Lei 

9.099/95 c/c art. 5°, I, da Lei 12.153/2009, somente as pessoas físicas 

capazes, serão admitidas a ajuizar ações perante o Juizado Especial, 

deste modo, no âmbito desta justiça especializada não é factível que uma 

pessoa física absolutamente incapaz, como no caso dos autos, figure no 

polo passivo da lide, consoante vedação expressa do artigo acima 

grafado. 3- No caso vertente nota-se que a segunda requerente é 

absolutamente incapaz, notadamente pela certidão de nascimento 

carreada aos autos, bem como ante a inteligência do art. 3°, do Código 

Civil, de tal sorte que o indeferimento da inicial é medida imperativa, tendo 

em vista ser vedada sua figuração no pólo ativo da demanda. Além disso, 

como se trata de menor, para que seja possível manejar a presente ação, 

necessário se faz que seja representada pelo seu responsável legal, o 

que a Lei 9.09999/1995, também não admite. Nesse sentido, CÍVEL. 
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RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO COLLOR I. PARTE 

AUTORA INCAPAZ DEVIDAMENTE INTERDITADA. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRAMITAÇÃO DO FEITO NO JUIZADO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 8.º DA LEI N.º 9.099/95. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. 

NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte autora é pessoa incapaz 

devidamente interditada, sendo portanto a tramitação do feito incompatível 

com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disciplina o 

artigo 8.º da Lei n.º 9.099/95. : Ante o exposto, esta Turma Recursal 

resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao 

recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0019660-11.2009.8.16.0012/0 - Curitiba - Rel.: Manuela TallÃ£o Benke - - 

J. 17.08.2015) 4- Isto posto, INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na 

inteligência do artigo 51, IV da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 27, da Lei 

12.153/2009, declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 5- 

Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995). 6- Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002150-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado a teor do que preconiza o art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. In casu, verifica-se que a parte promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível em tempo hábil da sua 

ausência. Com efeito, não comparecendo a parte requerente a qualquer 

das audiências no âmbito dos juizados especiais, o processo deve ser 

extinto, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Destarte, sendo o 

processo extinto com base no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte 

reclamante deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, 

conforme se extrai da inteligência do enunciado 28 do Fonaje, in verbis: 

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. 

Incontroverso que se a parte autora demonstrar a sua impossibilidade de 

comparecer a audiência de conciliação, o magistrado deve acatar o 

requerimento e determinar que seja designada nova sessão, o que não 

ocorreu no caso em tela, porquanto, não houve a efetiva comprovação 

decorrente da força maior, sendo medida que se impõe a extinção da 

ação. Aliás este é o entendimento recente da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso, verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA 

PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 

tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, 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 90.99/95), 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. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 5. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001829-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado a teor do que preconiza o art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. In casu, verifica-se que a parte promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato, apresentando justificativa que não deve ser acolhida por este juízo. 

Infere-se dos autos que a parte autora foi intimada para comparecimento 

na solenidade que aconteceu neste juizado em 25/10/2017 (ID13507049), 

portanto meses antes da intimação do processo que é advogado na 

Justiça do Trabalho (ID 11739768), inclusive é de se destacar que no 

processo em que ora se analisa a parte autora é o próprio advogado, de 

tal sorte que deve suportar ônus da sua desídia. Com efeito, não 

comparecendo a parte requerente a qualquer das audiências no âmbito 

dos juizados especiais, o processo deve ser extinto, nos termos do art. 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Destarte, sendo o processo extinto com base 

no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte reclamante deve ser condenada ao 

pagamento das custas processuais, conforme se extrai da inteligência do 

enunciado 28 do Fonaje, in verbis: ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas. 4. Incontroverso que se a parte autora 

demonstrar a sua impossibilidade de comparecer a audiência de 

conciliação, o magistrado deve acatar o requerimento e determinar que 

seja designada nova sessão, o que não ocorreu no caso em tela, 

porquanto, não houve a efetiva comprovação decorrente da força maior, 

sendo medida que se impõe a extinção da ação. Aliás este é o 

entendimento recente da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, 

verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 
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devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 

tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, 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 90.99/95), 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. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 5. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000137-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DA PESCA COM DE PRODUTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado, a teor do que preconiza o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Foi determinada a emenda a inicial, para que a parte 

exequente juntasse nos autos prova atualizada da sua situação jurídica 

perante a junta comercial, viabilizando analisar a sua legitimidade ativa, 

contudo em que pese ter sido intimada quedou-se inerte, tendo os autos 

vindos conclusos. 3. Deste modo, se o autor é devidamente intimado por 

meio de patrono constituído para emendar a inicial e não atende tal 

determinação, a petição inicial deve ser indeferida, consoante 

entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de Justiça: APELAÇÃO. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a 

determinação de emenda à inicial ou apresentado o recurso cabível a 

tempo e modo, é de ser julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, de 

acordo com o disposto nos artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos 

do Código de Processo Civil. (TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 

0246466-97.2011.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, 

Data de Julgamento: 26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 30/08/2013) 4. Face às considerações aduzidas, uma vez que 

a inicial de ação não satisfez ao requisito de admissibilidade, consoante 

propugna o artigo 319 e 320 do CPC, INDEFIRO a inicial, o que faço com 

espeque no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o processo sem 

julgamento do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do Digesto 

Processual Civil. 5. Sem condenação em honorários advocatícios ou 

custas. 6. Publique-se, registre-se, intime-se 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011356-02.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MARCOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Perscrutando os autos, nota-se que a parte executada adimpliu 

voluntariamente com a sua obrigação, depositando em conta judicial o 

valor referente a sua condenação, razão pela qual a advogada da parte 

exequente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ela indicada. 3. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

advogada que representa os interesses da parte exequente, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 4. Frente ao exposto, ante o cumprimento integral da obrigação, nos 

termos do artigo 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a dívida 

exeqüenda, e por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. 5. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 6. Publique-se. 7. Registre-se. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000190-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M.F.DE SOUZA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0021662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM TEREZINHA CAXAMBU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de ação proposta contra pessoa residente na cidade de 

ConfresaMT, tendo por objeto a execução de cártula cuja praça de 

pagamento, é a cidade de Porto Alegre do Norte-MT. Nota-se, portanto, a 

incompetência territorial deste Juizado, nos termos do artigo 53, inciso III, 

alínea “d” do CPC c/c art. 2º, inciso I da Lei do cheque. Por tais razões a 

presente demanda não deveria ter sido proposta nesta Comarca, sendo 

esta a orientação dos Tribunais de Justiça, v.g.: “APELAÇÃO CÍVEL. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CHEQUE. O FORO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE CHEQUE NÃO PAGO É O DO LOCAL DO PAGAMENTO, 

DESIGNADO JUNTO AO NOME DO SACADO, LUGAR ONDE SE SITUA A 

AGÊNCIA BANCÁRIA EM QUE O EMITENTE MANTÉM SUA CONTA 

CORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, INCISO I DA LEI DO CHEQUE E 

ART. 100, INCISO D DO CPC. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060067485, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, 

Julgado em 02/07/2014) (TJ-RS - AC: 70060067485 RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 02/07/2014, Décima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2014)” 

“TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. O EXEQUENTE ALEGA SER 

CREDOR DA EXECUTADA EM RELAÇÃO A UM CHEQUE NO IMPORTE DE 

R$ 2.169,00. SOBREVEIO SENTENÇA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DEMANDA. SEGUNDO O 

ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO, É COMPETENTE O JUIZADO DO FORO 

DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA, NESSE CASO, 

A COMARCA DE GRANDE RIOS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO 

EXEQUENTE SUSTENTA QUE O LOCAL DA EMISSÃO DO TÍTULO E O 

LOCAL ONDE AMBAS AS PARTE RESIDEM É CRUZMALTINA E, ASSIM, 

PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA. NO CASO DE EXECUÇÃO DE 

CHEQUES NOS JUIZADOS ESPECIAIS HÁ A COMPETÊNCIA TANTO DO 

LOCAL EM QUE DEVE SER SATISFEITA A OBRIGAÇÃO QUANTO O DO 

DOMICÍLIO DO RÉU, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 4º, INCISO I E II DA LEI 

N.º 9.099/95: ?ART. 4º É COMPETENTE, PARA AS CAUSAS PREVISTAS 
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NESTA LEI, O JUIZADO DO FORO: I ? DO DOMICÍLIO DO RÉU OU, A 

CRITÉRIO DO AUTOR, DO LOCAL ONDE AQUELE EXERÇA ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS OU MANTENHA ESTABELECIMENTO, 

FILIAL, AGÊNCIA, SUCURSAL OU ESCRITÓRIO; II ? DO LUGAR ONDE A 

OBRIGAÇÃO DEVA SER SATISFEITA?. DESSA FORMA, ASSISTE RAZÃO 

O EXEQUENTE AO AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA NO FORO DO 

DOMICÍLIO DA EXECUTADA, TENDO EM VISTA QUE A JURISDIÇÃO DE 

CRUZMALTINA PERTENCE À COMARCA DE FAXINAL. DESTARTE, DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE FAXINAL PARA PROCESSAR O FEITO, 

DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA 

REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

LOGRANDO ÊXITO EM SUA PRETENSÃO RECURSAL, DEIXO DE 

CONDENAR O RECORRENTE AO (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0002410-73.2014.8.16.0081/0 - Faxinal - Rel.: Fernando Swain Ganem - - 

J. 12.08.2015) (TJ-PR - RI: 000241073201481600810 PR 

0002410-73.2014.8.16.0081/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 

Ganem, Data de Julgamento: 12/08/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 14/08/2015)” 2. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o que faço com 

esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, declarando 

extinto o processo sem julgamento de mérito. 3. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

4. P.R. I. 5. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000097-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO GUEDES DE OLIVEIRA CARBONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Ao analisar a exordial, noto que o presente feito reclama a realização 

de exame pericial específico a ser realizado por profissional competente, 

inclusive tal modalidade de prova foi requerida pelo reclamante quando da 

distribuição da inicial. 2. Os litígios relacionados à perícia não estão pura e 

expressamente excluídos do Juizado Especial Cível, sob pena de 

contrariar a mens legis. 3. Em verdade, a Lei nº 9.099/95 estabelece, em 

seu art. 3º, dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa 

ser considerada de menor complexidade e, consectariamente, sujeita à 

competência do Juizado Especial Cível. 4. Há, então, apenas dois critérios 

para fixação dessa competência, quais sejam: valor e matéria, inexistindo 

dispositivo na Lei nº 9.099/95 que permita concluir que a complexidade da 

causa e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja 

relacionada à necessidade ou não de perícia. 5. Ao revés, o art. 35 da Lei 

9.099/95 regula a hipótese de prova técnica, em ordem a confirmar o fato 

de que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível a realização de 

perícia, seguindo-se, naturalmente, formalidades simplificadas que sejam 

compatíveis com as causas de menor complexidade. Nesse sentido, eis 

julgado do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CAUSAS 

CÍVEIS DE MENOR COMPLEXIDADE INCLUEM AQUELAS EM QUE SEJA 

NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO 

VALOR DA CAUSA.? O entendimento da 2.ª Seção é no sentido de que 

compete ao STJ o julgamentode conflito de competência estabelecido entre 

Juízo Federal e Juizado Especial Federal da mesma Seção Judiciária.- A 

Lei n.° 10.259/2001 não exclui de sua competência as disputas que 

envolvam exame pericial. Em se tratando de cobrança inferior a 60 

salários mínimos deve-se reconhecer a competência absoluta dos 

Juizados Federais.Conflito de Competência conhecido, para o fim de se 

estabelecer a competênciado Juízo do 1o Juizado Especial Federal Cível 

de Vitória, ora suscitado.(STJ ? C.C Nº 83.130/ES ? 2ª Seção ? Min. Nancy 

Andrighi ? DJ de 04.10.2007). 6. Logo, verifica-se que a aferição da 

complexidade da matéria não se relaciona com a necessidade ou não de 

perícia, mas sim de outros critérios que evidenciam a compatibilização com 

os princípios e formalidades inerentes a Lei nº. 9.099/95. 7. Nesse pórtico, 

bem adequado e pertinente o enunciado nº 12, do FONAJE, no sentido de 

que “A perícia informal é admissível na hipótese do art. 35 da Lei 

9.099/95”. 8. Aplicando tais ponderações ao caso concreto versado neste 

processo, entendo que o “thema decidendum” aferição de violação é 

matéria complexa, notadamente por exigir conhecimento estritamente 

técnico, em cujo âmbito a realização de perícias e formalização de laudos 

perpassam pela adoção de outras providências, destoando das 

formalidades simplórias e princípios regentes da Lei 9.099/95. 9. Isto 

posto, INDEFIRO a petição inicial, julgando EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, o que faço com esteio na inteligência no artigo 51, 

inciso II, da Lei nº 9.099/95. 10. Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 11. Publique-se. 12. 

Registre-se. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010962-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA FERNANDA GAMA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CORINTA MARIA DOS ARBUES NERY OAB - MT0021080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ARAGUAIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUMA RODRIGUES BORGES OAB - SP376475 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010962-58.2017.811.0004 Pólo Ativo: TAILA FERNANDA GAMA 

VIEIRA Pólo Passivo: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES 

ARAGUAIA LTDA - ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome protestado indevidamente no 

cartório local, visto que contratou a Reclamada para efetuar seu processo 

de habilitação em 07.04.2014, acordando como pagamento uma entrada de 

R$250,00 e mais cinco parcelas de R$250,00 emitidos os respectivos 

boletos. Aduz que após pagamento da entrada desistiu de efetuar o 

processo, informando a Reclamada que não iria continuar. No entanto, no 

dia 19.08.2016 após tentar efetuar uma compra descobriu que seu nome 

estaria protestado pela empresa ré em razão dos boletos que não foram 

cancelados. Após procurar a Reclamada a mesma forneceu um 

documento alegando ser a carta de anuência mas a parte autora não 

conseguiu retirar a cobrança e a ré não tomou nenhuma providencia. A 

Reclamada na contestação, aduz que a culpa é da parte autora que não 

avisou que não continuaria com o processo, sendo que no mês de agosto 

de 2015, ingressou com processo em outra auto escola, e seria sua 

obrigação ter pago as parcelas, e que não foi realizada a baixa do 

protesto pois a parte autora não se dirigiu a empresa para assinar o 

documento, assim, requer a improcedência da inicial. Pois bem, em que 

pese as alegações da parte Reclamada, entendo que não há como não ter 

sido informada que a parte autora não continuaria com o processo de 

habilitação, visto que a autora teria que fazer exames e aulas previamente 

agendadas pela ré, e se a autora não fez nenhuma ação do processo de 

habilitação, resta incontroverso que a ré sabia que a autora teria desistido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 83 de 706



e não efetuou o cancelamento dos boletos efetuando o protesto de uma 

cobrança indevida. Entendo que a obrigação de retirar o nome do protesto 

é do devedor, desde que o mesmo tenha sido realizado de forma licita, no 

caso, a parte autora não possuía dever em liquidar o titulo, visto que 

cancelou o contrato entre as partes, assim a retirada do protesto não 

pode ser transferida ao autor. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao 

pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor,uma vez que frustram a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. Comprovada a inexistência 

de relação jurídica entre as partes, resta cristalino que a inscrição do 

nome da parte autora no cartório pelas requeridas foi indevido e irregular. 

O dano moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em 

cadastro de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) A Turma Recursal de 

Mato Grosso também tem entendimento nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não 

restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, 

considerando inclusive que o pólo passivo é pessoa jurídica, plausível a 

fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, , para: a) 

CONDENAR, a Reclamada CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES 

ARAGUAIA LTDA - ME, a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) 

à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante TAILA 

FERNANDA GAMA VIEIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a cobrança do titulo em discussão neste processo, mantendo 

os efeitos da tutela. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001994-61.2017.811.0004 Pólo ativo: WESLEY JESUS BALBINO 

SOUSA Pólo passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

alega o autor que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de 

proteção de crédito, pois jamais contratou serviços com a Reclamada. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados, 

alegando que a divida é devida, porém não apresenta documento apto a 

comprovar a veracidade das cobranças, como contrato assinado pela 

autora. Pois bem, verifico que a parte reclamada não cumpriu o ônus da 

prova a fim de comprovar a origem da divida, dessa forma, forçoso 

reconhecer que a cobrança é indevida. 3.3. DO DANO MORAL Quanto ao 

pedido de reparação do dano moral, registre-se que, a ação da parte 

reclamada consistente em manter o nome do reclamante restrito 

indevidamente, caracteriza-se como ato ilícito, capaz de gerar, em tese, 

reparação por dano moral. Entretanto, em análise ao documento juntado 

pelo próprio autor em sua inicial, verifico que, por ocasião da inclusão do 

registro por parte da requerida (16.09.2016), já existiam anotações 

preexistentes. Desse modo, na hipótese sub judice, mesmo que 

inexistente a relação jurídica entre promovente e promovido e que, em 

razão disso, a negativação seja indevida, a pretensão de reparação por 

dano moral não seria acolhida, face à incidência da Súmula n.º 385 do e. 

STJ, que assim dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro 

indevido nos órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por 

dano extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, 

conforme enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo, bem 

como a relação jurídica entre as partes. Sugiro improcedência do pedido 

de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001614-38.2017.811.0004 Pólo Ativo: LOURIVAL DUARTE DE 

SOUZA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 
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indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 
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prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001292-18.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA PIEDADE 

MIRANDA DE SA AMARAL Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde a parte autora alega que na 

cidade de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no 

serviço de telefonia, inclusive na data de 27 a 31 de agosto de 2017. A 

parte Reclamada em fase de contestação alega que as alegações não 

devem prosperar vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de 
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acordo com o tempo, distância, entre outros fatores, e ainda que não 

restou comprovado os danos morais. Como se viu nestes autos, o caso 

se refere a falha da prestação do serviço, onde o requerente alegam ter 

sofrido prejuízo por ter por longos períodos com os serviços da requerida 

suspensos. O reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, 

pois não fora ele quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve 

ilegalidade na sua conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser 

indenizável. Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições 

previstas no Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente 

aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. Antes de descer às minúcias do caso concreto, 

tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por dano moral, 

em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma 

ação ou omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a 

outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato 

imputável ao agente. Dessa feita, quanto ao requisito culpa, no caso dos 

autos, sua análise é prescindível já que se está tratando de 

“responsabilidade objetiva”, bastando a prova do evento danoso e o nexo 

causal para que se afigure o dever de indenizar, conforme orientação de 

SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou 

dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde 

que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima 

e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido 

ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que não merece prosperar a 

tese quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos 

concretos efetivamente sofridos pelo autor. No tema, valiosas a 

considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 
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31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1000109-12.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOIRE CAMARA DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: CASSIA MACHADO DE SOUZA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Requereu a reclamada 

em fase de preliminar a ilegitimidade passiva sob argumento que o contrato 

de compra e venda das partes foi realizado no nome da ré, mas que os 

fatos envolvendo as redes sociais envolvem a sua filha, portanto requer a 

extinção processual. Pois bem, considerando que a relação entre a parte 

autora e reclamada é fixada por contrato, entendo que as 

responsabilidades da reclamada é subsidiaria a sua filha que efetuou a 

postagem, de modo que possível ação de regresso pela ré. Assim, que 

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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora em 

resumo, que a Reclamada adquiriu um veiculo do irmão do proprietário da 

empresa autora, que foi emprestado a conta da esposa do proprietário, 

mas que não teve nenhuma relação com a venda do veiculo com a ré. 

Aduz que a reclamada várias vezes ligou buscando o reparo no veiculo 

alegando que estava no prazo de garantia, mas que na maioria das vezes 

estava somente sem combustível. E que posteriormente publicou na rede 

social FACEBOOK, difamação, calunia e palavras que denegriram a 

empresa autora, de modo que deve ser condenada em indenização moral 

pelo ocorrido. Na contestação, a Reclamada alega que comprou um 
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veiculo na empresa reclamante, e que o mesmo participou ativamente na 

negociação inclusive cedendo a conta bancária da esposa do proprietário 

não podendo alegar desconhecimento dos fatos. Aduz que foi acordado 

verbalmente uma garantia de 03 meses sobre o veículo, e que após 

quatorze dias da compra começou a apresentar defeitos e o autor sempre 

se esquivando da sua responsabilidade, onde gerou gasto no valor de 

R$950,00 à parte reclamada. Aduz que a filha da requerente insatisfeita 

com a atitude da parte autora, postou nas redes sociais apenas com o 

intuito de valer-se seu direito, sendo que não efetuou nenhuma calunia ou 

difamação em desfavor da empresa, somente relatou os fatos e a 

ausência de resolução do problema, visto que a parte autora não atendia 

mais suas ligações. Primeiramente cumpre esclarecer que é possível 

pessoa jurídica sofrer danos morais, neste sentido: CIVIL. CONSUMIDOR. 

PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. HONRA OBJETIVA. VIOLAÇÃO. 

PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL E EM SITIO DE RECLAMAÇÕES DE 

CONSUMIDORES. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, diz a súmula 

227 do Superior Tribunal de Justiça. E não poderia ser diferente, as 

pessoas jurídicas podem sofrer à sua honra objetiva, que consiste na 

opinião que as outras pessoas têm dela, sem que se cogite em aferir 

elementos subjetivos inerentes à pessoa humana. O dano moral é a 

privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de 

repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, 

dissabor ou vicissitude do cotidiano., sendo que a sanção consiste na 

imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente com a 

finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos 

semelhantes que provocam insegurança jurídica. O excesso de linguagem 

em publicações nas redes sociais e sítios de reclamações de 

consumidores desborda da mera exposição do pensamento para 

tornar-se ofensa à honra objetiva, inobstante tratar-se de pessoa jurídica, 

amplamente divulgada na internet, com a intenção confessada de 

compeli-la a realizar sua vontade, configura dano moral. O quantum, que 

deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e 

preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e 

características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social 

e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, 

proporcionalidade e razoabilidade. Embora a divulgação de uma 

reclamação na internet tenha uma abrangência que não se pode precisar 

o tamanho, as empresas que colocam produtos e serviços no mercado 

estão naturalmente sujeitas a críticas e reclamações. O que não se admite, 

e que efetivamente configurou o ilícito, é o excesso de linguagem apto a 

ofender indevidamente a reputação da pessoa jurídica de maneira 

significativa. Não se deve perder de vista a assimetria da relação jurídica 

travada entre fornecedor e consumidor hipossuficiente, e, inobstante a 

conduta excessiva da ré, pelas regras de experiência, é possível concluir 

que a loja poderia ter dado rumo diferente ao acontecido, mediante o 

esclarecimento detalhado e cuidadoso das condições dos móveis 

vendidos, da atenção na hora da entrega, e mesmo da cortesia e distinção 

que se espera de uma loja que vende produtos desse padrão. Recurso da 

ré conhecido e parcialmente provido; recurso da autora conhecido e 

desprovido. Processo APC 20140111789662 Orgão Julgador 6ª Turma 

Cível Publicação Publicado no DJE : 28/07/2015 . Pág.: 251 Julgamento 15 

de Julho de 2015 Relator HECTOR VALVERDE SANTANNA Superados a 

possibilidade jurídica do pedido, passemos a analise de mérito. Pois bem, 

em analise aos fatos, verifico que a parte reclamada apesar de ter 

postado nas redes sociais insatisfação com o serviço do autor, não 

efetuou nenhuma difamação ou calunia contra a empresa. É certo afirmar 

que com o fácil acesso a internet, não é incomum pessoas fazer elogios 

ou criticas principalmente em desfavor da empresa, o que não entendo ser 

indevido, visto que tal atitude é capaz de informar novos compradores 

sobre o funcionamento da empresa. O que entendo indevido é difamar ou 

caluniar alguém ou alguma empresa, visto que todas as palavras devem 

ser usadas de forma moderada e sem intenção de ofender, mas não é o 

caso dos autos. No caso, a reclamada estava insatisfeita por não ter seu 

problema resolvido, e acabou por publicar na rede social sua insatisfação 

com o serviço, no entanto em nenhum momento na sua fala foi utilizado 

palavras ofensivas, difamatórias ou caluniosas como alegado pelo autor. 

Desse modo, entendo que a proporção da ação não é suficiente para 

caracterizar abalo moral na parte autora. Com efeito, entendo que a 

Empresa possuindo uma rede social, assim como está aberta para o 

recebimento de elogios, deve estar aberta ao recebimento de criticas, de 

modo que esta deve ser esplanada dentro do bom senso, sem que haja 

ofensas a dignidade de qualquer pessoal. Nesse sentido, a parte autora 

ingressou no juízo pugnando pela existência de danos pessoais, porém, 

deixou de comprovar a ocorrência desses supostos danos, vez que a 

postagem tem direção a empresa e nenhuma ofensa pessoal foi escrita. A 

jurisprudência é no sentido que a difamação e injuria, por si não são 

capazes de causar ofensa de cunho moral, inclusive pelo fato, que no 

presente caso, os Reclamados em nenhum momento dirigiu-se a ofender a 

parte autora de forma pessoal, e sim postaram reclamação quanto ao 

serviço da empresa. Nesse sentido: AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES 

CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. DESPACHO EM EXECEÇÃO DE 

SUSPEIÇÃO COM SUPOSTAS OFENSAS A HONRA DO QUERELANTE. 

AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CAUSA EXCLUDENTE DE 

ANTIJURIDICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA 

AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA E ARQUIVADA. I- Para uma 

conduta ser classificada como crime contra honra, além da sua prática ser 

dolosa, é necessário que seja orientada por um especial fim de agir, 

consistente na intenção de macular a honra alheia. No caso sob análise, o 

animus diffamandi vel injuriandi do magistrado não ficou comprovado. E 

não havendo demonstração do dolo específico, a conduta não é punível, 

ante a inexistência de crimes contra a honra em modalidade culposa. II- O 

pronunciamento do magistrado querelado indicado como ofensivo se 

materializou em sede de Exceção de Suspeição, procedimento no qual o 

juiz ocupa processualmente o papel de parte, retirando-se, portanto, da 

posição de equidistância que o exercício da função jurisdicional exige. 

Incidência da causa de excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, do 

CP. III- Ausência de justa causa, consistente no lastro probatório mínimo 

exigido para a deflagração da ação penal. IV- QUEIXA-CRIME REJEITADA 

E ARQUIVADA A TEOR DO ART. 395, III, DO CPP. (TJ-PE - Crimes de 

Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular: 3793375 PE, 

Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 18/01/2016, Corte 

Especial, Data de Publicação: 16/02/2016) (grifo nosso) APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIFAMAÇÃO. DIREITO DE 

PERSONALIDADE. HONRA E PRIVACIDADE. OFENSA NÃO CONSTATADA. 

Em que pese reprovável a conduta da demandada de intrometer-se em 

questões relacionadas á intimidade da parte autora, as condições fáticas 

probatórias - considerando a impossibilidade de contextualizar a conversa 

particular em referência, seus termos e intenções, inclusive pelas versões 

antagônicas apresentadas pelas partes -, impedem seja reconhecida 

ofensa superior ou extraordinária a direito de personalidade da parte. A 

prova oral produzida na instrução processual não possibilita a formação 

de um juízo de certeza quanto à origem dos boatos, razão pela qual não 

se pode atribuir à parte ré a autoria dos mesmos, inclusive porque tal 

assertiva não consta da petição inicial, que vincula a pretensão 

indenizatória, exclusivamente, à ocorrência da alegada conversa 

desabonatória, qualificada pela como irônica e agressiva. RECURSO DA 

PARTE DEMANDADA PROVIDO. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. 

APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA. (TJ-RS - AC: 70060509221 RS, 

Relator: Maria Claudia Cachapuz, Data de Julgamento: 08/04/2015, Quinta 

Câmara Cível - Serviço de Apoio Jurisdição, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 14/04/2015) (grifo nosso) INDENIZAÇÃO MORAL - OFENSA 

À HONRA DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM - I - Ação indenizatória tendo por 

fundamento a ocorrência de danos morais advindos de supostos atos 

difamatórios praticados por prepostos do apelado. II- Não demonstrado 

nos autos a presença dos elementos da responsabilidade civil, sobretudo 

porque não comprovadas as ofensas ou agressões verbais à honra e à 

dignidade das autoras. III- A Transação Penal não tem o condão lógico de 

levar à condenação civil, uma vez que não produz os normais efeitos de 

uma sentença de mérito, resultante de um processo ordinário, no qual são 

observados todos os princípios norteadores deste ramo do direito público. 

IV- Não caracterizada a injúria ou a difamação, a causar dano passível de 

indenização, inviável a condenação. V- Sentença confirmada, por seus 

próprios fundamentos. VI- Recurso a que se nega seguimento, nos moldes 

do art. 557, caput, do CPC. (TJ-RJ - APL: 02053575220128190001 RJ 

0205357-52.2012.8.19.0001, Relator: DES. RICARDO COUTO DE CASTRO, 

Data de Julgamento: 08/01/2014, SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: 18/02/2014 17:25) (grifo nosso) Nesta senda, tenho que cada 

situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de 

forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das 

ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a 

toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um 

acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não 

retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. O autor nos 
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presentes autos se resume em trazer proposições genéricas, sem fixar o 

centro exato dos elementos caracterizadores dos danos, quais sejam, o 

nexo de causalidade e o fato lesivo concreto. No que diz respeito ao dano 

moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória ou indigna. Se realmente houve difamações, calúnias 

ou injurias, o sistema correto para averiguação é a esfera penal. Não se 

pode esquecer que a sensibilidade exacerbada está fora da órbita do 

dano moral, devendo ser levado em conta que a frustração e a 

contrariedade, em certa medida, fazem parte da normalidade do nosso 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). É certo que a Constituição Federal, em seu art. 5º, 

inciso X, prevê que “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”, expressando claramente 

que pode ser objeto de reparação o chamado dano moral. Com efeito, a 

improcedência da ação se impõe. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY D JANE GOMES SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000167-15.2017.811.0004 Pólo Ativo: KELLY D JANE GOMES 

SIMOES Pólo Passivo: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem da divida. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, visto que a parte autora comprova a quitação do contrato. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que 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 requerente. 3.3. DO DANO MORAL Quanto ao pedido de 

reparação do dano moral, registre-se que, a ação da parte reclamada 

consistente em manter o nome do reclamante restrito indevidamente, 

caracteriza-se como ato ilícito, capaz de gerar, em tese, reparação por 

dano moral. Entretanto, em análise ao documento juntado pelo próprio 

autor em sua inicial, verifico que, por ocasião da inclusão do registro por 

parte da requerida, já existiam anotações preexistentes. Desse modo, na 

hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre 

promovente e promovido e que, em razão disso, a negativação seja 

indevida, a pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, 

face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 
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comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo, bem 

como a relação jurídica entre as partes. Sugiro improcedência do pedido 

de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIO FARIAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000329-10.2017.811.0004 Pólo Ativo: JUSCELIO FARIAS 

COSTA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. 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. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000223-48.2017.811.0004 Pólo Ativo: TIAGO DOS SANTOS 

ALVES Pólo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a 

meu sentir, o total desinteresse na causa por parte da requerente, vez 

que deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse 

sua ausência na audiência de conciliação. O fato do não comparecimento 

pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. 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. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001299-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001299-10.2017.811.0004 Pólo Ativo: EDILSON MOREIRA 

SANTOS Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência de conciliação. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001813-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001813-60.2017.811.0004 Pólo ativo: MATHEUS SANTOS 

SILVA Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FRANCISCO DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 
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custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012604-37.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão assiste a parte autora. Notório pelos 

documentos acostados aos autos, verifico que apesar da promovida 

alegar que o debito é legitimo, não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que 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 requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido OI S.A. 

ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à título de dano 

moral, à parte autora HERCULES COSTA DE OLIVEIRA, em razão do ato 

ilícito cometido, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ) Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente o debito em discussão neste processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ FERNANDES CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA OAB - MT20521/O 

(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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão assiste a parte autora. Notório pelos 

documentos acostados aos autos, verifico que apesar da promovida 

alegar que o debito é legitimo, não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que 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 requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. ao pagamento da 

quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à título de dano moral, à parte 

autora LUIZ FERNANDES CARLOS, em razão do ato ilícito cometido, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o debito em 

discussão neste processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002066-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE JESUS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão parcial assiste a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que 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 requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação informado na inicial. O entendimento dos Tribunais 

Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima 

negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as 

negativações posteriores que também são legitimas não está sendo 

reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do 

devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos 

débitos em discussão neste processo. Sugiro improcedência dos pedidos 

de danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001936-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY MENDES BERLINDO PORTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão parcial assiste a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 
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contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que 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 requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação informado na inicial. O entendimento dos Tribunais 

Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima 

negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as 

negativações posteriores que também são legitimas não está sendo 

reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do 

devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos 

débitos em discussão neste processo. Sugiro improcedência dos pedidos 

de danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002122-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NADABE NATIELE MIRANDA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão parcial assiste a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que 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 requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 
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- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação informado na inicial. O entendimento dos Tribunais 

Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima 

negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as 

negativações posteriores que também são legitimas não está sendo 

reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do 

devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos 

débitos em discussão neste processo. Sugiro improcedência dos pedidos 

de danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020032-70.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA ALMEIDA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS, onde afirma que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois possui um contrato de 

financiamento com o Reu que indevidamente fica sendo cobrado, vez que 

paga em debito automático. O promovente na contestação alega que o 

nome da parte autora jamais esteve negativado, de forma que o 

encaminhamento apenas da notificação do Serasa foi um erro 

administrativo, pugnando pela improcedência da inicial. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Pois bem, 

inicialmente entendo que a parte autora deve apresentar na inicial o mínimo 

lastro probatório do direito pleiteado, com efeito a parte autora não 

apresenta extrato que comprova a notificação nos cadastros do SPC e 

SERASA, sendo que a notificação apresentada não possui pelo órgão de 

proteção não é suficiente para caracterização do dano moral. Não sem 

propósito, o autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse 

campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consonante 

autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, 

não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não 

permite a exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que 

a improcedência da ação se impõe por ausência de provas do direito 

alegado. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1000601-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. W. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. S. (RÉU)

M. F. S. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES CARTA PRECATÓRIA CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA AUDIÊNCIA DIA 09/05/2018 ÀS 

14H00MIN CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS Juízo Deprecante: 

COMARCA DE CÁCERES-MT Juízo Deprecado: COMARCA DE VILA 

VELHA - ES Dados do Processo: Processo: 1000601-61.2018.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 3.182,64; Tipo: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69). Parte Autora: AUTOR: ANDERSON WILLIAN DE SOUZA Parte 

Requerida: RÉU: ELIZANGELA FAGUNDES SCHENEIDER, MICAELA 

FAGUNDES SCHENEIDER DE SOUZA DADOS PARA O CUMPRIMENTO 
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FINALIDADE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA: ANDERSON WILLIAN DE 

SOUZA endereço Rua Bela Vista, nº 06, bairro Garoto, Vila Velha - ES 

CEP 29121-098, para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público. DADOS DA AUDIÊNCIA: A audiência será de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO e realizar-se-á no dia ../../2017 às ..h..min, no 

edifício do Fórum, no endereço ao final indicado, no CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA. Decisão/Despacho:O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou,comparecendo, não 

houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). ADVERTÊNCIAS: O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Cáceres, 9 de abril de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juiza de Direito CERTIFICO ser autêntica a 

assinatura acima, do(a) MM.(ª) Juíza de Direito desta Comarca, Dr.(a) 

Alethea Assunção Santos. Jackeline Márcia Dias Tingo Gestora Judiciária 

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilha, 

Bairro: Cavalhada, Cidade: Cáceres-MT - Cep:78200000, Fone: (65) 

3211-1300.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002078-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT21520/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. D. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1002078-56.2017.8.11.0006 REQUERENTE: DANUBIO VIANA MACHADO 

REQUERIDO: LUCIANA PEREIRA DE LIMA Vistos etc. Certifique-se acerca 

de eventual apresentação tempestiva de contestação. Em seguida, 

intime-se a parte autora, via advogada constituída, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Cáceres, 02 de abril de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002724-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BARTOLOMEU FREIRE (REQUERENTE)

JOSE MARIO FREIRE (REQUERENTE)

MARIA TEREZA BRANT FREIRE (REQUERENTE)

HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LEITE DA SILVA FREIRE (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1002724-66.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA TEREZA BRANT 

FREIRE, LUIZ BARTOLOMEU FREIRE, JOSE MARIO FREIRE, HELOISA 

BRANT FREIRE BARBOSA INVENTARIADO: JOAO LEITE DA SILVA FREIRE 

Vistos etc. Defiro o pedido formulado de ID 10935721, e suspendo o feito 

por 90 (noventa) dias. Decorrido o prazo de suspensão e devidamente 

certificado, intime-se o inventariante via advogado constituído, para 

acostar aos autos a GIA-ITCD (Guia de informação de Apuração do 

Imposto de causa mortis e doação), expedida pela Fazenda Pública 

Estadual, certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal e plano de partilha, sob 

pena de aplicação do disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, 

ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido 

o prazo mencionado e devidamente, à conclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 03 de abril de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1006728-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA OLIVEIRA DE MORAIS (AUTOR)

SANDRA MARIA SANTANA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO DE MORAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1006728-49.2017.8.11.0006 AUTOR: DEBORA OLIVEIRA DE MORAIS, 

SANDRA MARIA SANTANA DE MORAIS RÉU: HAROLDO DE MORAIS 

Vistos etc. Tendo em vista o lapso temporal decorrido, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos a sentença 

que fixou a quantia a ser percebida pela requerente, sob pena de 

indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, à conclusão. Às 

providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 228937 Nr: 473-58.2018.811.0006

 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: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de fls. 54/57 apresentada pelo Estado de 

Mato Grosso é tempestiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 232356 Nr: 2648-25.2018.811.0006

 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: ANTONIO ROBERTO MICHELON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON PORFÍRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relatório.Decido.Cuida-se de Alvará Autorizativo para Realização de 

Festa proposto por Antonio Roberto Michelon, para a realização do evento 

denominado “Show Jerry Smith”, que ocorrerá no dia 06 de abril de 2018, 

com início às 23h00min e término às 04h00min do dia seguinte, no Parque 

de Exposições Dr. José Rodrigues Fontes, localizado na Avenida Santos 

Dumont, s/nº, em Cáceres/MT.A Portaria nº. 001/2013, da Vara da Infância 

e Juventude da Comarca de Cáceres, publicada em 13/08/2013, tem 

aplicação aos eventos festivos ocorridos nesta comarca.Em análise detida 

dos autos, constato que no evento “Show Jerry Smith” haverá distribuição 

de bebidas “open bar”, todavia, o art. 10 da referida portaria, proíbe 

expressamente o acesso ou permanência de crianças e adolescentes em 

clubes dançantes, boates, festas rave, festas open bar com controle de 

acesso ao público, vejamos:“Capítulo VDo acesso e permanência em 
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clubes dançantes, boates, festas rave, festas open bar com controle de 

acesso ao público: Art. 10 - É proibido o acesso ou permanência de 

criança ou adolescente (menores de 18 anos), ainda que acompanhados 

por qualquer dos pais ou responsável legal, de parente ou acompanhante, 

em estabelecimentos similares a boates, clubes dançantes, festas rave ou 

eventos festivos denominados open bar ou similares (nos quais há o 

fornecimento gratuito de bebidas alcoólicas). (...)” (grifo nosso)Posto isso, 

e em consonância com o Parecer Ministerial, o qual faz parte integrante 

desta decisão, INDEFIRO o pedido para concessão de alvará de 

autorização para realização do evento “Show Jerry Smith” com entrada e 

permanência de adolescentes. Para tanto, determino:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 224670 Nr: 10424-13.2017.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGSS, GSS, IDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vitsos etc.

Diante do comparecimento espontâneo do requerido, dou por regular sua 

citação e intimação no dia 07 de dezembro de 2017, quando compareceu a 

audiência para tentativa de conciliação acompanhado de advogado (fls. 

75). Portanto, recebo como tempestiva a contestação de fls. 95/99.

Intime-se a autora para, querendo, impugnar a contestação juntada às fls. 

95/99, no prazo legal, bem como para informar se tem interesse na 

produção de prova testemunhal.

Em seguida, intime-se o requerido para a mesma finalidade.

Anote-se no sistema processual informatizado a advogada do requerido 

(fls. 79).

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001995-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA ANTONIA DE MIRANDA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono 

os autos, a fim de INTIMAR AS PARTES, por meio de seus advogados, 

legalmente constituído, para manifestar-se nos autos com relação aos 

honorários periciais Id 12371386, no prazo de 05(cinco) dias. SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001218-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LF CONSTRUTORA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001218-89.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 40.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[AGÊNCIE E DISTRIBUIÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ANA PAULA DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: LF CONSTRUTORA 

LTDA - ME 1 - INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar acerca da correspondência devolvida no id. 4905061, devendo 

indicar novo endereço para citação da parte demandada, sob pena de 

extinção. 2 - Apresentado novo endereço, EXPEÇA-SE o necessário para 

citação da parte ré, nos termos da decisão de id. 4522840. 3 - 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 70904 Nr: 8308-83.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OWDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA HADDAD MURGEL 

GEPP - OAB:123720, Jose Crescencio da Costa Junior - OAB:68.403, 

Otavio Bezerra Neves - OAB:59.709 RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA PINHEIRO DE LACERDA 

- OAB:39.325 DF

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos levando-os à 

“Expedição de Matéria para a Imprensa”, a fim de intimar a Requerente, por 

meio de seu advogado, legalmente constituído, para que efetue o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, a fim de ser expedido 

mandado de penhora, conforme deferido pelo r. despacho nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 131971 Nr: 669-72.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANICLEY MOURA DE SOUZA BALDUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

recolher a diligência para o oficial de justiça no valor de R$ 35,00. Para 

tanto deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no 

ícone SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA (GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o 

pagamento, acostar o comprovante aos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165255 Nr: 2922-28.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAPDSDMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRJM, JRJ, JMDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH 

LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

recolher a diligência para o oficial de justiça no valor de R$ 35,00. Para 

tanto deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no 

ícone SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA (GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o 

pagamento, acostar o comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163973 Nr: 1200-56.2014.811.0006

 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
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 PARTE AUTORA: LAERCIO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J4 CONSTRUTORA INCORPORADORA E 

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, MONISE FONTES BARRETO 

- OAB:7882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.969-B/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT-8973/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MONISE FONTES BARRETO, para devolução 

dos autos nº 1200-56.2014.811.0006, Protocolo 163973, 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): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95633 Nr: 700-29.2010.811.0006

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. P. DE OLIVEIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES DE MATOS E OLIVEIRA PINHEIRO 

LTDA, M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 95633

DESPACHO

1 – CUMPRA-SE integralmente o despacho proferido às fls. 71.

2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos para ulteriores deliberações.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 05 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156140 Nr: 3751-43.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO MOREL PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACERENSE ESPORTE CLUBE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 156140

DESPACHO

1 – Em análise aos autos, verifica-se que todas as medidas pertinentes a 

este Juízo já foram tomadas, isto posto, INDEFERE-SE os pedidos 

formulados pelo exequente às fls. 56/57, uma vez que consta às fls. 50 a 

pesquisa BACENJUD (relacionamento com o sistema financeiro nacional), 

às fls. 55 a Declaração de Operações Imobiliárias e já foi previamente 

deferida à inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes 

via SERASAJUD às fls. 48-v.

2 – Tendo em vista o prévio deferimento às fls. 48-v, do pedido de 

inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes via 

SERASAJUD, EXPEÇA-SE a Secretaria desta Vara, o necessário para o 

cumprimento.

 3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 230701 Nr: 1645-35.2018.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVES DE MATOS E OLIVEIRA PINHEIRO LTDA, M J 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, DEFENSORIA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. P. DE OLIVEIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO 

GROSSO - COMARCA DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Código n. 230701

DECISÃO

1 – Este Juízo RECEBE os embargos opostos pela parte devedora sem 

efeito suspensivo, com supedâneo no art. 919 do CPC.

 2 – INTIME-SE o embargado para, querendo, oferecer resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.

3 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os pressupostos legais, 

este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora com espeque no artigo 98 do CPC.

4 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 05 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 178494 Nr: 1334-49.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAPDSDMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCCDPEAPVL, LMP, DA, ECPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE PINTO PEREIRA DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 20116, Tanielly Pastick Alves - 

OAB:22359/O

 INTIME-SE a parte requerente para, especificar a respectiva localização 

do bem, no prazo de 15 (quinze) dias, deverá no mesmo prazo, promover 

a citação dos requeridos STOCK CAR COMERCIO DE PEÇAS E 

ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA e DEMILSON ALBERTONI, 

independentemente da apreensão do veículo, bem como manifestar sobre 

o que entender de direito ou requerer a conversão do presente feito em 

ação de execução, com fulcro nos artigos 4º e 5º, do Decreto Lei nº 

911/69, sob pena de extinção e arquivamento.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153189 Nr: 446-51.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SILVA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que decorreu o prazo do Edital 

de fl.61/61, "in albis", permanecendo inerte a parte executada. Isso posto, 

nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMAM-SE a parte Exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens do devedor passíveis de penhora 

ou requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 56398 Nr: 3016-54.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA BENEVIDES GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUCARE GESTÃO DE 

EDUCAÇÃO(FACULDADE DE IV MARCOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4939/MT, EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA 

FABRINI - OAB:6896/MT, Leopoldo de Moraes Godinho Júnior - 

OAB:13.565

 Código n. 56398

DECISÃO

1 – Considerando a penhora realizada às fls. 638/640, INTIME-SE o 

executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal, para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).
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 2 – EXPEÇA-SE o respectivo auto de penhora e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do CPC).

3 – OFICIE-SE o r. Juízo da 2ª Vara de Precatórias do Distrito Federal, para 

que, proceda a transferência dos valores depositados em conta judicial 

atrelada à Carta Precatória nº 0732163-82.2017.8.07.0015, junto à Caixa 

Econômica Federal – Agência 1039 (Agência TJDFT), no prazo de 30 

(trinta) dias.

Devendo o respectivo ofício ser encaminhado via malote digital e 

devidamente instruído com fotocópias das fls. 633/640.

4 – Decorrido o prazo supra dos itens anteriores, INTIME-SE o exequente 

para manifestar-se sobre o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

5 – Do contrário, REMETAM-SE os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95955 Nr: 1021-64.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. P. DE OLIVEIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES DE MATOS E OLIVEIRA PINHEIRO 

LTDA, M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 95955

DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se nos autos quanto ao 

prosseguimento do feito, bem como para requerer o que entender de 

direito visando o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 05 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148867 Nr: 7427-33.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO SILVA DE SOUZA, ANTONIO 

ETEVARDO DE JESUS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do pleito de fls. 124, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.2 – Sem prejuízo das diligências descritas no item 1, em nome do 

princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada.Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito.4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado.5 – Na hipótese de haver requerimento da parte 

interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do ofício para inclusão 

do nome da parte executadas nos cadastros de inadimplentes 

SPC/SERASA, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192872 Nr: 10081-85.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SIMÕES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 192872

DECISÃO

1 – De início, verifica-se que estes autos foram distribuídos como ação 

executiva, portanto, não há o que se falar em conversão de ação de 

busca e apreensão em ação de execução, logo, INDEFERE-SE o pleito de 

fls. 46/47.

2 – No mais, diante da não localização da parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 10 dias, promover a citação do 

executado, sob pena de arquivamento.

3 – Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE.

4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos para ulteriores deliberações.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 05 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 55047 Nr: 2503-86.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS PARREIRA PEÇAS E SERVIÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MARTINS FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO LEITE LINDOTE 

- OAB:7711 MT, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Nos termos do art 152, VI do CPC, INTIMAM-SE a parte executada, por 

meio de seu advogado para que efetue o pagamento do débito em 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimos de multa 

de 10% e honorários advocatícios de sucumbência de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165838 Nr: 2895-45.2014.811.0006

 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: GDNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDNDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO 

GROSSO - COMARCA DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 - Ante o exposto, este juízo JULGA PROCEDENTE o pedido realizado 

pela autora para declarar a morte presumida de CÍCLESSON DA NÓBREGA 

AGUIAR, filho de José Maia Aguiar e Gezilda da Nóbrega Aguiar, nascido 

em 01/04/1972, e falecido em 11/09/2008, com base em juízo de 

probabilidade permitido pelo art. 7º, inciso I, do Código Civil.2 - Por 

corolário, EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 3 - Sem 

custas e honorários advocatícios em razão do benefício da gratuidade 

judiciária que este juízo DEFERE à autora, conforme requerido às fls. 10/11 

dos autos.4 - EXPEÇA-SE Mandado de Inscrição do Registro do Óbito, com 

os dados constantes da inicial, devendo o Cartório de Registro Civil desta 

Comarca adotar as providências necessárias para o integral cumprimento 

desta sentença, sem qualquer ônus ou emolumentos para a parte.Ciência 

ao Ministério Público.Remeta-se cópia da presente decisão ao Egrégio 
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia para ciência.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias mediante 

as cautelas de estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 06 de abril de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 134846 Nr: 3878-49.2011.811.0006

 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: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Código n. 134846

DECISÃO

1 – INDEFERE-SE o pedido de fls. 166/167.

2 – Em análise dos autos verifica-se que o feito retorno do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo a sentença de fls. 101/105, 

parcialmente reformada no sentido de excluir o dano moral, portanto, 

INTIME-SE a parte requerida, para limitar os descontos na conta da autora 

no percentual de 30%, referente aos contratos BB Renovação – 

Operação 750278351, BB Renovação Consignação – Operação 

751520492, BB Crédito Consignação – Operação 7527222298 e BB 

Crédito Consignação – Operação 753279821, no prazo de 15 (dias), sob 

pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), 

limitando-se a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

observado o critério da proporcionalidade.

3 – Decorrido o prazo supra, INTIME-SE a autora, para requerer o que 

entender de direito.

4 – Após, CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 05 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 49222 Nr: 6362-47.2005.811.0006

 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: EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 49222

DESPACHO

 1 – Em análise do sistema APOLO verifica-se que o subscritor da petição 

de fls. 38/42, já efetuou a cargas dos autos, isto posto, RETORNEM-SE os 

autos para o arquivo com as baixas de estilo.

2 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 05 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 98163 Nr: 3247-42.2010.811.0006

 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: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVANO TOMICHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 98163

DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que parte a parte requerida foi 

devidamente citada, porém, não constituiu advogado nestes autos, isto 

posto, para que haja a efetivação da r. decisão retro de fls. 107, 

INTIME-SE pessoalmente o requerido no endereço de fls. 85, consignando 

as determinações anteriormente exaradas.

2 – Após, CUMPRA-SE os demais atos da r. decisão de fls. 107.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165838 Nr: 2895-45.2014.811.0006

 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: GDNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDNDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO 

GROSSO - COMARCA DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Em vista da discussão jurídica acerca do estado de pessoas, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao MP para manifestação no prazo de 10 (dez) 

dias.

2 – Após, CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001613-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE AMORIM ESPINOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001616-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANNE APARECIDA CAMPOS DELUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001618-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CLEMENTE DE MONTRENIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001621-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SILVA DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001623-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001625-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVELTON SANTANA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002397-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DELUQUE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002397-24.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 7.087,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ALINE CRISTINA 

DELUQUE SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS I – Relatório Trata-se de ação cobrança de seguro 

DPVAT ajuizada por ALINE CRISTINA DELUQUE SOUZA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados 

no processo. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito em 

02.09.2016 que lhe acarretou lesões. Afirma, ainda, que recebeu 

administrativamente a quantia de R$ 2.362,50, contudo, pretende a 

condenação da ré ao pagamento da complementação do Seguro 

Obrigatório DPVAT, até o limite de R$ 13.500,00, custas e honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram diversos documentos. Despacho inicial 

(id. 6037690) concedendo os benefícios da justiça gratuita e determinando 

a citação da ré. As partes compareceram na audiência de conciliação 

designada, porém, não houve acordo (id. 9914388). Na ocasião, fora 

elaborado o laudo pericial (id. 9914313). Por meio de petição de id. 

10033465, a parte autora informou a existência de dano indenizável, pelo 

que requer a procedência do pedido. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação no id. 10201399 argumentando, em preliminares, 

a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo e a 

ausência de juntada do laudo médico expedido pelo IML. No mérito, 

sustenta a improcedência do pedido, diante do pagamento já realizado. O 

processo veio concluso. II – Fundamentação Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do 

CPC. DAS PRELIMINARES No que tange à preliminar pela qual se pede a 

alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A., é pacífico o entendimento de que o 

pagamento da indenização é realizado por qualquer uma das empresas 

seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT, podendo o 

beneficiário cobrar o valor de qualquer uma delas, razão pela qual este 

juízo rejeita a preliminar em questão. Depois, a juntada de laudo médico 

elaborado pelo IML não é requisito para o ajuizamento da vertente 

demanda, mormente porque a avaliação médica poderá ser elaborada 

tranquilamente em sede de instrução processual ou, como no vertente 

caso, já fora realizada em sede de audiência de conciliação concentrada. 

Bem por isso indefere-se a preliminar em questão. DO MÉRITO No caso em 

tela, verifica-se que a questão central refere-se no pedido de 

complementação de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em 

decorrência de acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o 

qual resultou a autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial 

apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais (DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se 

tornaram vítimas de acidentes de trânsito, ocasionados por veículos que 
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circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a 

vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa 

modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, 

de 19 de dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade 

civil para os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu 

em nosso direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. 

A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 

6.194/74, tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados 

pela circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o 

legislador, em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir 

uma indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que 

não haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei 

n. 6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendida pela Autora é necessário que a vítima decorrente 

de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo tais sequelas, 

impossível o reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. 

Como sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente”. No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 9914313 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

membro inferior direito, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por diminuição 

da força e mobilidade de movimentos, sem limitação de flexão, 

ocasionando lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou 

funcional definitivo com proporção de 25% (leve). Aduzindo que o aludido 

exame é realizado por profissional capacitado na área médica, não 

havendo nada que desabone o referido trabalho para que não possa 

servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado 

às demais, para demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez 

parcial e incompleta, porém, permanente. Deste modo, apesar de não estar 

ligado apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é 

essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso. A tabela anexa à 

Lei n. 6.194/1974 expõe os percentuais sobre a importância segurada por 

órgão ou membro lesado a serem considerados na fixação da indenização 

de seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. No 

vertente caso, uma vez que se trata de lesão no membro inferior, a aludida 

tabela prevê indenização no teto máximo de 70% do valor integral (R$ 

13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00). Contudo, diante da graduação verificada 

na avaliação médica, em 25%, a indenização devida alcança o montante 

de R$ 2.362,50 (R$ 9.450,00 x 25%), ou seja, exatamente a quantia 

recebida na esfera administrativa. Considerando que o valor indenizatório 

recebido administrativamente corresponde às lesões apuradas, de sorte 

que não há valor remanescente pendente de pagamento, razão pela qual a 

improcedência do pedido veiculado na inicial é medida de rigor. III – 

Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, por conseguinte, extingue o processo com a resolução 

do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Com supedâneo no princípio da 

causalidade, CONDENA-SE a autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no 

equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade 

da verba de sucumbência acima, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o processo mediante as baixas de 

estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002380-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECIR TEOTONIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002380-85.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 5.100,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: WALDECIR 

TEOTONIO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS I – Relatório Trata-se de ação cobrança de seguro DPVAT 

ajuizada por WALDECIR TEOTONIO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados no processo. 

Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito em 19/05/2016 que lhe 

acarretou lesões. Afirma, ainda, que recebeu administrativamente a 

quantia de R$ 2.362,50, contudo, pretende a condenação da ré ao 

pagamento da complementação do Seguro Obrigatório DPVAT, até o limite 

de R$ 13.500,00, custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

diversos documentos. Despacho inicial (id. 6037596) concedendo os 

benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 7356925 

argumentando, em preliminares, a necessidade de inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo e a falta de interesse de agir, diante do pagamento 

realizado em sede administrativa. No mérito, sustenta a improcedência do 

pedido, diante do pagamento já realizado. A réplica à contestação é vista 

no id. 8149801. A parte demandada, no id. 8344388, promove a juntada do 

procedimento administrativo em nome da parte autora. As partes 

compareceram na audiência de conciliação designada, porém, não houve 

acordo (id. 9908365). Na ocasião, fora elaborado o laudo pericial (id. 

9908353). Por meio de petição de id. 10025737, a parte autora informou 

que concorda com o laudo médico realizado e requer a procedência do 

pedido. O processo veio concluso. II – Fundamentação Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Considerando que os elementos necessários à formação da 

convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a 

demanda se encontra apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro 

no art. 355, inciso I, do CPC. DAS PRELIMINARES No que tange à preliminar 

pela qual se pede a alteração do polo passivo, com a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., é pacífico o 

entendimento de que o pagamento da indenização é realizado por qualquer 

uma das empresas seguradoras integrantes do consórcio do Seguro 

DPVAT, podendo o beneficiário cobrar o valor de qualquer uma delas, 

razão pela qual este juízo rejeita a preliminar em questão. Depois, no que 

se refere à questão preliminar aduzida de ausência de interesse de agir 

em razão da satisfação da indenização na esfera administrativa, sob o 

argumento que teria ocorrido o pagamento da indenização na via 

administrativa que, no entendimento da ré deu plena, irrevogável e 

irretratável quitação à indenização, tem-se que não demanda acolhimento. 

Com efeito, o pagamento realizado não implica renúncia ao direito de 

pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. O pagamento 

comprova, tão somente, que o Autor recebeu a importância ali referida. 

Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser 
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expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente imutável, 

dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente caso, 

não houve qualquer renúncia pela parte Autora de eventuais créditos 

remanescentes. Aliás, ressalta-se que o erro administrativo, porventura 

existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. DO MÉRITO No caso 

em tela, verifica-se que a questão central refere-se no pedido de 

complementação de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em 

decorrência de acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o 

qual resultou a autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial 

apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais (DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se 

tornaram vítimas de acidentes de trânsito, ocasionados por veículos que 

circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a 

vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa 

modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, 

de 19 de dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade 

civil para os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu 

em nosso direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. 

A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 

6.194/74, tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados 

pela circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o 

legislador, em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir 

uma indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que 

não haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei 

n. 6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendida pela Autora é necessário que a vítima decorrente 

de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo tais sequelas, 

impossível o reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. 

Como sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente”. No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 9908353 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

ombro direito e a estrutura torácica, as mesmas indicadas nos 

documentos médicos apresentados pela autora. Deste modo, não há falar 

em ausência de nexo causal, restando corroborado pelas provas 

acostadas nos autos. Além dos documentos médicos que evidenciam as 

lesões sofridas, a avaliação médica realizada atestou que a parte autora 

foi acometida por fratura de clavícula direita e arcos costais também à 

direita, com tratamento conservador, ocasionando lesão parcial 

incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 50% (média), no que toca ao ombro direito, e 10% em razão 

das lesões sofridas na estrutura torácica. Aduzindo que o aludido exame 

é realizado por profissional capacitado na área médica, não havendo nada 

que desabone o referido trabalho para que não possa servir de prova nos 

autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para 

demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez parcial e 

incompleta, porém, permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado 

apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é 

essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso. De acordo com o 

anexo contido na Lei n. 6.194/74 (incluído pela Lei n. 11.945/2008), a 

perda completa da mobilidade de um dos ombros autoriza o recebimento 

de 25% do valor total previsto. Desse modo, considerando que a perícia 

médica graduou a lesão em 50%, a indenização referente ao Seguro 

Obrigatório é devida na proporção de 12,5% (50% x 25%) do teto máximo 

(R$ 13.500,00), ou seja: R$ 1.687,50. Afinal, como já exposto, houve a 

perda da mobilidade do ombro direito em 25%. Depois, no que toca à lesão 

na estrutura torácica, o anexo contido na Lei n. 6.194/74 prevê o 

recebimento de 100% do valor total previsto. Desse modo, considerando 

que a perícia médica graduou a lesão em 10% do teto máximo, é devido, 

para esse segmento, o recebimento de indenização no valor de R$ 

1.350,00. Somando os valores apurados pelas lesões sofridas pela parte, 

o valor da indenização alcança o montante de R$ 3.037,50. Contudo, 

considerando que já houve pagamento de valores pela parte demandada 

(id. 8344389), do montante apurado deve ser descontado o valor pago 

administrativamente: R$ 1.687,50. III – Dispositivo Diante do exposto, este 

Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial 

condenando a ré ao pagamento de indenização referente ao seguro 

DPVAT ao autor, no valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta 

reais), sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da data de citação e correção monetária pelo INPC a partir da data 

do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74. Pelo princípio da 

causalidade, CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 09 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007110-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO NILSON TONIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

NAYRA MARTINS VILALBA OAB - MS14047 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva (ID 12507530). Por corolário impulsiono os autos 

com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste 

ao feito a impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 9 de abril de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000442-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIURA & MIURA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E PEÇA 

DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR Certifico 

que a parte requerida apesar de citada/intimada deixou transcorrer o 

prazo legal para pagar a dívida e apresentar manifestação defensiva. Com 

efeito impulsiono os autos, com o intuito de que a parte autora, na pessoa 
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de seu Advogado promova o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 9 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001608-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001608-88.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BENEDITA 

DA SILVA Parte Ré: RÉU: VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA Vistos, etc. Cuida-se de ação de usucapião extraordinário proposto 

por BENEDITA DA SILVA em face de VERDADE EMPREENDIMENTO 

IMOBILIÁRIO LTDA.. Dentre os pedidos trazidos à baila, a autora requer a 

gratuidade da justiça, alegando insuficiência de recursos para pagamento 

das custas processuais. Afirmou ser aposentada e acostou o documento 

de id. 12602643 a fim de comprovar sua renda. No entanto, o documento 

encontra-se de difícil leitura e constatação dos dados que supostamente 

comprovem a renda mensal da autora, bem como ao que parece, trata-se 

de comprovante de saque e não de renda. Deste modo, tenho que a renda 

e/ou hipossuficiência da autora não restou comprovada. Nesse aspecto, é 

preciso lembrar que “[...] a declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Portanto, 

embora o Código de processo Civil disponha sobre a concessão da justiça 

gratuita àqueles que não possuem recursos suficientes para arcar com as 

custas e despesas processuais (art. 98, caput), a comprovação de 

hipossufiência não pode ser afastada, sendo a declaração de pobreza 

mera presunção relativa, que necessita de outros elementos capazes de 

comprovar a incapacidade financeira, mormente porque a Constituição 

Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, 

CF). Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do CPC, convém 

facultar a autora o direito de provar a impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo, e, para tanto, deverá em 15 (quinze) 

dias apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documentos que 

comprove sua renda mensal e/ou sua hipossuficiência ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais Após 

o decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 09 de abril de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001615-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON BENACCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001615-80.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 10.107,98; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NILTON BENACCHIO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. A inicial está endereçada ao Juizado Especial 

desta Comarca. Com efeito, tendo havido equívoco na distribuição pois a 

mesma não observou o endereçamento da peça, nesta ato promovo a 

redistribuição do feito ao Juizado Especial para processamento. 

Cáceres/MT., 09 de Abril de 2018 Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito 

em subst. Legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001617-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER SILVA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001617-50.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 10.196,94; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: KLEBER SILVA DE CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Promovo a redistribuição do 

processo ao Juizado Especial desta Comarca por observar o 

endereçamento da peça inicial. Cáceres/MT., 09 de Abril de 2018 Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito em Subst. Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001612-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001612-28.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 107.884,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Parte Ré: RÉU: 

TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME Vistos etc. 

Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte 

Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento, desde já 

fica analisada a inicial nos seguintes termos: Deverá o CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/NCPC) proceder 

com a tentativa de autocomposição prévia, nestes autos de acordo com o 

procedimento comum insculpido no NCPC (Lei 13.105/2015). Cite-se o réu 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da 

audiência, anotando no mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo deverá 

(preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou 

Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na tentativa de 

autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da 

petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse na 

autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da causa (art. 334, §8° 

do NCPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante a 

publicação deste despacho no Diário da Justiça Eletrônico (art. 334, §3°, 

NCPC). Ultimadas as providências acima e não sendo obtida a transação, 

aguarde o decurso do prazo para a defesa de modo ao fazê-la deverá o 

autor ser intimado para manifestar-se nos termos do art. 350 do NCPC. Por 

fim, venham-me os autos conclusos. Cáceres/MT., 09 de Abril de 2018 

Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst.. Legal

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO
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Processo Número: 1001607-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CASTELO MORAES (AUTOR)

ADRIANE NUNES CINTRA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANE CRISTINE MONTEIRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001607-06.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 78.171,68; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ADRIANE 

NUNES CINTRA MORAES, LUCIANO CASTELO MORAES Parte Ré: RÉU: 

GILVANE CRISTINE MONTEIRO DA SILVA Vistos, etc. Cuida-se de ação de 

usucapião extraordinário proposto por ADRIANE NUNES CINTRA MORAES 

E OUTRO em face de GILVANE CRISTINE MONTEIRO DA SILVA Dentre os 

pedidos trazidos à baila, os autores requerem a gratuidade da justiça, 

alegando insuficiência de recursos para pagamento das custas 

processuais. No entanto, verifico que a autora Adriane informou exercer a 

profissão de corretora de seguros e o requerente Luciano Castelo de 

dentista de modo que paira a dúvida quanto a condição de 

hipossuficiência dos requerentes, porquanto há evidência da ausência de 

pressupostos para concessão do benefício da gratuidade (art. 99, §2º, 

CPC). Não obstante, não trouxeram documentos capazes de demonstrar 

situação de incapacidade financeira para recolhimento das custas 

processuais. Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] a declaração 

pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático 

que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do 

peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o 

Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São 

Paulo: RT, 2003). Portanto, embora o Código de processo Civil disponha 

sobre a concessão da justiça gratuita àqueles que não possuem recursos 

suficientes para arcar com as custas e despesas processuais (art. 98, 

caput), a comprovação de hipossuficiência não pode ser afastada, sendo 

a declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita de 

outros elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira, 

mormente porque a Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos” (art. 5º, LXXIV, CF). Deste modo, diante da previsão do 

artigo 99, § 2º, do CPC, convém facultar aos autores o direito de provar a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, e, para 

tanto, deverá em 15 (quinze) dias apresentar, sob pena de indeferimento 

do benefício, documentos que comprove sua renda mensal e/ou sua 

hipossuficiência ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais 

e despesas processuais Após o decurso do prazo, novamente 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 09 de abril de 2018. Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001622-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SILVA DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001622-72.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 10.809,01; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GUSTAVO SILVA DA MOTA Parte Ré: REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL 

I Vistos etc. Atento ao endereçamento contido na exordial, promovo a 

redistribuição do processo ao Juizado Especial desta Comarca para 

processamento da ação. Cáceres/MT., 09 de Abril de 2018 Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito em Subst. Legal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71759 Nr: 9148-93.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DO CARMO RIBEIRO DA SILVA, CIRO 

CAMPOS DA SILVA, RONEIDE MARIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT, LUIZ CARLOS DAMASIO

 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: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, HENRIQUE ROMANENGHI - OAB:207836

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DAMIEN REYES PUERTAS, para devolução dos 

autos nº 9148-93.2007.811.0006, Protocolo 71759, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001606-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOURIVAL DE FAVARE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DOURIVAL 

DE FAVARE contra o ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da 

Secretaria Estadual de Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. Os 

autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. 

Em tempo, observo que a fixação de competência em mandado de 

segurança é territorial, tendo como foro competente aquele em que está 

localizada a sede funcional da autoridade apontada como coatora. Na 

espécie, a autoridade coatora tem sede em Cuiabá, conforme se infere da 

inicial, o que, à evidência, leva a competência da causa a uma das Varas 

da Fazenda Pública daquela Comarca, razão pela qual se declina o 

processamento e julgamento do feito em tela. É da jurisprudência: 

Processo: AG 598 MG 0000598-47.2004.4.01.0000 Relator(a): 

DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA 

Julgamento: 05/07/2010 Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA Publicação: 

e-DJF1 p.57 de 29/07/2010 Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. 

AUTORIDADE COATORA. FORO COMPETENTE. 1. Autoridade coatora, 

para os efeitos do mandado de segurança, é o agente público que pratica 

o ato impugnado, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu 

fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual 

ilegalidade. 2. Tendo a autoridade apontada coatora sede funcional em 

Araguari/MG, que se encontra sob a jurisdição da Subseção Judiciária de 

Uberlândia/MG, a ação mandamental deve ser processada e julgada 

naquela Subseção. 3. Agravo de instrumento desprovido. Isso posto, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) DECLINAR da 

competência para processar e julgar o presente feito para uma das Varas 

de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, pelos fundamentos acima 

indicados; b) Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 09 de abril de 2018. 
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Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001585-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNA MESQUITA FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MESQUITA FERREIRA OAB - TO5816-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por GEOVANNA MESQUITA FERREIRA contra ato da 

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, no qual 

impugna o indeferimento de sua inscrição para concorrer às vagas 

remanescentes do Curso de Medicina, em razão de alegado 

descumprimento do item 6.2 do Edital 001/2018 – Proeg. Com a inicial, veio 

documentação. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. Nos autos, pretende-se assegurar que a impetrante 

realize a avaliação/prova no dia 08/04/2018 para concorrer às vagas 

remanescentes do curso de Medicina lançadas por meio do Edital nº 

001/2018 da UNEMAT. Em princípio, recebo a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, estes últimos do CPC/2015. Quanto à tutela de 

urgência, a lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7°, inc. III, 

que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. Dessa forma, 

deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois 

requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da 

medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça do bom direito e perigo 

da demora. É caso de indeferimento da liminar. Dos autos verifica-se que a 

impetrante realizou sua inscrição, a fim de pleitear vaga remanescente 

para a 4º fase do curso de Bacharelado em Medicina na Universidade do 

Estado de Mato Grosso – UNEMAT. Nota-se também que, por meio do 

Edital complementar nº 003 ao Edital nº 001/2018 – PROEG, o ente 

requerido tornou público o resultado dos recursos interpostos contra o 

indeferimento das inscrições contendo relação nominal dos candidatos, 

com o respectivo deferimento ou indeferimento do recurso, conforme a 

situação, indicando, em caso de indeferimento, os itens do Edital que 

foram descumpridos. In casu, a impetrante teve sua inscrição indeferida 

pelo descumprimento do item 6.2 do Edital. Referido item apresenta a carga 

horária mínima exigida para a fase em que se encontra a vaga 

remanescente pleiteada, sendo necessárias, ao caso, 1920 (um mil e 

novecentos e vinte) horas. Do feito, ao menos em uma análise 

perfunctória, não se vislumbra o cumprimento pela impetrante da carga 

horária exigida ao tempo da inscrição no certame. Isso porque o 

documento apresentado - Matriz Curricular - nos autos (Id: 12559851), 

com data de 20/03/2018, demonstra que a candidata havia cumprido tão 

somente 1800 (uma mil e oitocentas) horas das disciplinas do curso, ou 

seja, carga horária inferior ao exigido no item 6.2 do Edital. E muito embora 

tenha juntado no feito Histórico Escolar (Id: 12559830 e 12559843), que 

demonstra ter cumprido 120 (cento e vinte) créditos e conforme 

interpretação do item 6.9 do Edital poderia ser este quantitativo somado a 

carga horária das disciplinas (1800 horas), a impetrante não comprovou 

tê-lo apresentado na data da inscrição do certame. Veja que o documento 

em que aponta os créditos que foram cumpridos pela impetrante está com 

data do dia 05/04/2018 e o período de inscrição em que deveriam ter sido 

comprovados os requisitos exigidos pelo Edital foi entre 26/02/2018 e 

02/03/2018. Ora, a data do documento não corresponde com o período de 

inscrição, é posterior a esse lapso, o que se depreende, ao menos, por 

hora e pelos demais documentos carreados, que não foram cumpridas 

todas as formalidades no prazo legal previsto no Edital para a realização 

da inscrição. Sendo assim, o indeferimento da liminar vindicada é medida 

que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO: a) 

RECEBER a inicial, já que preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 

12.016/2009, art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, estes últimos 

do CPC/2015; b) Processo gratuito, por força do art. 10, XXII CE; c) 

INDEFERIR a liminar pleiteada, em razão do não preenchimento dos 

requisitos legais; d) Notifique-se a autoridade apontada como coatora para 

que preste as informações que entender necessárias no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 12.016/2009; e) Com 

ou sem informações, colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 

12 da Lei n.º 12.016/2009; f) Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério 

Público; g) Cumpra-se. Às providências. Cáceres, 05 de abril de 2018. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001477-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE CAMPOS FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS OAB - MT0006729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra a UNEMAT, no qual se se 

atribui à causa a quantia de menos de 60 (sessenta) salários mínimos. Por 

se tratar de causa que possui valor de alçada até 60 (sessenta) salários 

mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 12.153/2009, é de se 

reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça: 

Processo: AgRg no AREsp 771859 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0215486-8 Relator(a): Ministro 

HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA Data 

do Julgamento: 17/11/2015 Data da Publicação/Fonte: DJe 04/02/2016 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

COMPETÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

OFENSA À RESOLUÇÃO. NORMA INFRALEGAL. INVIABILIDADE. 

REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

Hipótese em que o Tribunal local consignou que, em conformidade com o 

art. 2º da Lei 12.153/2009 e as Resoluções 887/2011-Comag, 

925/2012-Comag e 1.023/2014-Comag, "é competência absoluta dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, cujo valor não exceda 60 salários mínimos". Pelo exposto nos 

autos, DECIDO: (a) Forte no art. 2.º da Lei n.º 12.153/2009, declino o feito 

em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 09 de abril de 2018. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos 

que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000667-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT0018762A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenadora de Inspeção Tributária do Município de Cáceres 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

GEOTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA contra ato ilegal 

IZABEL CRISTINA FRANCA DA SILVA, Coordenadora de Inspeção 

Tributária da Prefeitura Municipal de Cáceres, no qual impugna a cobrança 

de ISSQN referente às notas fiscais n.º 481, 493, 496, 498, 499 e 501, ao 

fundamentado que o valor do imposto deve ser calculado apenas sobre 

10% do valor da nota fiscal e há de ser decotado o valor referente aos 

materiais utilizados no serviço em questão. Junto à inicial, veio 

documentação pertinente. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. Em primeiro, por força de norma 

constitucional estadual (art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato 

Grosso), o processo é gratuito. Em segundo, é de se receber a petição 

inicial, já que atende aos requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 282, 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 295 do 

mesmo diploma legal. Ultrapassada esta questão, reporto-me ao pedido de 

liminar. Nos autos, pretende-se suspender a cobrança do ISSQN referente 

às notas fiscais n.º 481, 493, 496, 498, 499 e 501, ao fundamentado que o 

valor do imposto deve ser calculado apenas sobre 10% do valor da nota 

fiscal e há de ser decotado o valor referente aos materiais utilizados no 

serviço em questão. É caso de indeferimento da liminar. Dos autos que a 

parte impetrante foi notificada para recolher o ISSQN referente à 

prestação de serviço de asfalto nesta Comarca de Cáceres. Ocorre que 
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ao receber os valores das guias, não concordou, requerendo 

administrativamente a revisão da quantia, o que restou indeferido. 

Confira-se: “Trata o presente sobre solicitação da empresa GEOTOP 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, (...), requerendo o recálculo 

do ISSQN nos termos da Lei Complementar 116/03, a qual estabelece em 

10% do valor total da nota fiscal a base de cálculo para a cobrança de 5% 

do ISSQN. A Lei 116/2006 que dispõe sobre o ISSQN determina em seu 

artigo 7: Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. § 1o 

Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa forem 

prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será 

proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e 

condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao 

número de postes, existentes em cada Município. § 2o Não se incluem na 

base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: I - o 

valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos 

itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar; 

Portanto, não merece fé a alegação do contribuinte de que a base de 

cálculo para a cobrança do ISSQN é de apenas 10% do valor total da nota 

fiscal. Ademais nessa mesma linha de raciocínio, a Lei Complementar 

17/94 que instituiu o Código Tributário Municipal de Cáceres, estabelece 

em seu artigo 198A: ‘Não se incluem na base de cálculo do imposto sobre 

serviço de qualquer natureza: I – o valor dos materiais fornecidos pelo 

prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de 

serviços anexa a esta lei; § 1.º O valor da dedução dos materiais 

previstos nos itens 7.02 e 7.05, que trata o inciso I do parágrafo anterior, 

deverá ser comprovado contabilmente pela escrituração fiscal 

individualizada do material utilizado em cada obra, devendo ainda serem 

acobertados por notas fiscais de compra e comprovada a sua 

incorporação à obra, passando a integrar o patrimônio do tomador de 

serviços, caracterizando a acessão física prevista no inciso II, art. 43 do 

Código Civil. § 2.º Não sendo possível comprovar o montante e o valor dos 

materiais utilizados e incorporados à obra, exatamente na forma do 

parágrafo anterior, considerar-se-á como valor para a Base de Cálculo de 

incidência do ISSQN, o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor 

da nota fiscal 45 e ou do valor contratado, como sendo de materiais 

incorporadas, incidindo a alíquota de 5% (cinco por cento) sobre os 50% 

(cinquenta por cento) restantes.’ Desta forma, a empresa em questão ao 

emitir as notas fiscais de prestação de serviço, destacando o valor da 

mão de obra em valores diversos ao que dispõe a legislação acima 

mencionada, incorrem em infração a legislação tributária municipal, 

passível de punição, tudo conforme o que preceitua o art. 210G da 

indigitada Lei Complementar 17/94. Portanto, as guias emitidas por esta 

municipalidade estão totalmente dentro da legalidade e devem ser 

recolhidas integralmente, sob pena de incorrer nas sanções cabíveis.” 

(11842703). Ora, a legislação é específica a dizer que os materiais da 

obra são decotados para fim de cálculo do ISSQN, utilizando-se para tanto 

apenas o valor do serviço. Não havendo, entretanto, prova quanto ao 

valor despendido nos materiais, ônus que incumbe ao contribuinte, 

utiliza-se o percentual de 50% do valor da nota fiscal para fim de cálculo 

do tributo. Nesse sentido: TJ-SP - Apelação APL 24450420098260510 SP 

0002445-04.2009.8.26.0510 (TJ-SP) Data de publicação: 18/01/2011 

Ementa: ISSQN - ARRENDAMENTO MERCANTIL - EXIGIBILIDADE - 

COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA - LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - BASE DE CÁLCULO -VALOR TOTAL DO NEGÓCIO JURÍDICO 

CELEBRADO. Conforme orientação do Pleno STF, referendada por dez 

(10) dos onze (II) ministros, e considerando os princípios da segurança 

jurídica e da duração razoável do processo (art. 5",LXXVII, da CF ), tem-se 

por exigível o ISSQN sobre arrendamento mercantil, sob o fundamento de 

que "financiamento é serviço ".Compete ao Município do local da prestação 

do serviço, onde efetivamente ocorre o fato gerador, a cobrança do 

ISSQN sobre arrendamento mercantil. A BASE DE CÁLCULO DO ISSQN É 

O PREÇO TOTAL DO SERVIÇO, QUE, NO CASO DO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, É O PREÇO INTEGRAL DO NEGÓCIO JURÍDICO, 

CONSUBSTANCIADO NO VALOR DAS NOTAS FISCAIS. RECURSO DA 

AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. – grifou-se. Em análise 

superficial dos autos, dessume-se que a parte autora não cuidou de 

trazer aos autos prova de que reportou ao fisco o valor que utilizara em 

materiais e demais documentos necessários para o cálculo do ISSQN, 

sendo pertinente, assim, a aplicação do Código Tributário Municipal. Por 

certo, no direito fala-se que o fato não provado é inexistente. Assim, em 

sede liminar, o fato não demonstrado, ainda que superficialmente, por meio 

de documentos, conduz ao indeferimento da liminar. ISSO POSTO, e por 

tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, estes últimos do CPC/2015; (b) Processo 

gratuito, por força do art. 10, XXII CE; (c) INDEFERIR a liminar pleiteada; (d) 

Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste as 

informações que entender necessárias no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 12.016/2009; (e) Ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Município 

de Cáceres), enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito; (f) Com ou sem informações, colha-se o 

parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 12.016/2009; (g) 

Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público; (h) Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres, 06 de abril de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana 

Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000971-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GONCALVES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Pró-Reitora de Ensino de Graduação - PROEG/UNEMAT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança interposto por EMERSON 

GONÇALVES DE SOUZA contra ato da PRÓ-REITORA DE ENSINO E 

GRADUAÇÃO e da COORDENADORIA DO CURSO DE MEDICINA, no qual 

se opõe à impossibilidade de inscrição de candidato não graduando, na 

forma do edital n.º 001/2018. Documentos juntados à exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Versam 

os autos sobre pedido de concessão de segurança c/c pedido de liminar 

impetrado por EMERSON GONÇALVES DE SOUZA contra ato da 

PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNEMAT, no qual pugna 

pela realização de matrícula junto ao concurso para vagas remanescentes 

de medicina da UNEMAT. É caso de indeferimento da liminar por ausência 

de amparo legal. Registre-se que o art. 207 da Constituição da República 

confere às Universidades autonomia didático – cientifica e administrativa 

na gestão administrativa, sendo-lhes autorizado definir critérios para 

seleção de novos alunos por transferência facultativa, a teor do art. 49, 

da Lei 9.394/96. Para regulamentar a forma de transferência interna e 

externa de vagas remanescentes, a Universidade do Estado de Mato 

Grosso estabeleceu a forma de ingresso no ensino superior na Resolução 

n.º 0054/2011 CONEPE/UNEMAT. Ainda, sobre o tema, pacificado na 

doutrina e na jurisprudência pátria que o controle externo do concurso 

público pelo Poder Judiciário deve-se ater somente quanto à LEGALIDADE 

do certame público, não podendo, à evidência, adentrar no mérito 

administrativo. Consigna-se ainda que na ausência de legislação estadual 

que regule as normas gerais de concursos públicos no âmbito da 

administração pública direta e indireta do Estado de Mato Grosso, as 

normas do edital se tornam a regra do certame. É sabido que o edital fixa 

as regras do certame, fazendo LEI ENTRE AS PARTES. O poder público 

exibe suas condições e o interessado, inscrevendo-se, concorda com 

elas. Trata-se de decorrência lógica do princípio da legalidade e 

moralidade, como também da vinculação ao edital. Nestes termos, o edital 

do concurso vestibular n.º 001/2018, que faz lei entre as partes, assim 

consignou expressamente: “1.1. Poderão candidatar-se ao processo de 

seleção para preenchimento das vagas de que trata este Edital: I. 

discentes de curso de graduação presencial dos câmpus da Unemat de 

mesma área de afinidade de conhecimento (TRANSFERÊNCIA INTERNA); II. 

discentes de mesmo curso de graduação presencial de outras IES 

públicas, reconhecidos pelo respectivo órgão regulador (TRANSFERÊNCIA 

EXTERNA); III. discentes de curso de graduação presencial de outras IES 

públicas de mesma área de afinidade de conhecimento, reconhecidos pelo 

respectivo órgão regulador (TRANSFERÊNCIA EXTERNA); IV. discentes de 

mesmo curso de graduação presencial de IES privadas, reconhecidos pelo 

respectivo órgão regulador (TRANSFERÊNCIA EXTERNA); V. discentes de 

cursos de graduação presencial de IES privada de mesma área de 

afinidade de conhecimento, reconhecidos pelo respectivo órgão regulador 

(TRANSFERÊNCIA EXTERNA).” Ora, o próprio impetrante confessa na 

inicial que não preencheu os requisitos para inscrição, de sorte que 

nenhum direito lhe ampara, sendo de rigor o indeferimento da liminar. À 

evidência, a pretensão de alterar o critério do concurso público, utilizado 

no processo seletivo de preenchimento de vagas remanescentes, não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 110 de 706



encontra respaldo normativo em razão do princípio da vinculação do edital. 

Sobremais, no presente caso a alteração dos critérios adotados em edital, 

nos termos da exordial, desprestigia todos os candidatos que 

preencheram os requisitos editalícios, e realizaram a respectiva matrícula, 

criando uma situação anti-isonômica e de indesejável insegurança jurídica. 

É da jurisprudência: TRIBUNAL REGIONAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Processo: AMS 37891 DF 1997.01.00.037891-7 Relator(a): JUIZ FEDERAL 

ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA (CONV.) Julgamento: 28/10/2003 

Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA SUPLEMENTAR Publicação: 20/11/2003 

DJ p.109 Ementa CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA FACULTATIVA. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA. AUTONOMIA DAS 

IES PARA ESTABELECER CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE NOVOS ALUNOS. 

LEI 9.394/96. ART. 207, DA CF/88. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. "Tendo sido indeferido o pedido de transferência, não em 

norma regimental da instituição privada de ensino superior, mas pelo fato 

de estar a FIPLAC, instituição de ensino de origem, em regime de 

intervenção federal, enseja-se, por tal fato, a competência da Justiça 

Federal" (cf. TRF1, AMS 96.01.53051-7/DF, 1ª. Turma, Juiz Conv. Renato 

Prates, DJU, II, 5.4.99, p. 46 - destaquei). 2. Vale consignar que a 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 207, ao dispor sobre a 

educação, garante às universidades autonomia didático-científica e 

administrativa, sendo-lhes autorizado definir critérios para seleção de 

novos alunos por transferência facultativa, a teor do art. 49, da Lei 

9.394/96. 3. "É garantia constitucional a autonomia didático-científica das 

Instituições de Ensino Superior - IES, sendo-lhes autorizado definir 

critérios para seleção de novos alunos por transferência facultativa (art. 

49 da Lei n. 9.394/96 c/c art. 207 da CF)" (cf. TRF1, REO 

1999.01.00.105454-9/PI, 1ª. Turma, Rel. Des. Federal Luciano Tolentino 

Amaral. DJU, II, 4.9.2000, p. 21). 4. "Na hipótese de transferência 

facultativa, a instituição de ensino pode recusar o pedido, por critérios de 

conveniência e oportunidade, o que não configura lesão a direito da 

Agravante" (cf. TRF1, AG 1997.01.00057414-5/BA, 1ª. Turma, Rel. Juiz 

Conv. Ricardo Machado Rabelo, DJU, II, 15.3.1999, p. 38). 5. Sem 

honorários, a teor das Súmulas 512, do STF e 105, do STJ. Custas pelos 

impetrantes. 6. Competência da Justiça Federal para conhecer e 

processar o feito que se reconhece, pois envolve a demanda instituição 

de ensino superior sob intervenção federal. 7. Sentença mantida. 

Apelação desprovida. – destacou-se. Consigna-se também que o 

impetrante não impugnou os itens do edital de abertura do seletivo de 

preenchimento de vagas remanescentes no momento adequado. Não é 

razoável a interferência do Judiciário para autorizar a realização de 

alterações, depois de toda a publicidade dada à seleção, para atender a 

interesses de particulares, que não apontam sequer uma falha no 

instrumento convocatório, o que estaria a ferir os princípios da isonomia e 

da vinculação ao edital. Por oportuno, diga-se que a forma MAIS 

DEMOCRÁTICA DE INGRESSO NAS UNIVERSIDADES É MÉTODO 

VESTIBULAR, que dá condições de acesso irrestrito a todos aqueles que 

se submeterem às provas e alcançarem as notas mínimas necessárias, 

dentro da cota escolhida. À falta, portanto, de direito a amparar a 

pretensão inicial, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. ISSO 

POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, 

já que preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/ 2009, art. 319, do 

Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo 

diploma legal; (b) Processo gratuito por força da Constituição Estadual; (c) 

INDEFERIR a liminar pleiteada, em razão do não preenchimento dos 

requisitos legais, forte no art. 7.º, III CPC; (d) Notifique-se a autoridade 

apontada como coatora para que preste as informações que entender 

necessárias no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da 

Lei n.º 12.016/2009. (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial 

da pessoa jurídica interessada (UNEMAT), enviando-lhe cópia da inicial 

sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Com ou sem 

informações, colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei 

n.º 12.016/2009; (g) Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público. (h) 

Cumpra-se. Às providências. Cáceres, 06 de abril de 2018. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000977-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Pró-Reitora de Ensino de Graduação - PROEG/UNEMAT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança interposto por RAQUEL 

PEREIRA DOS SANTOS contra ato da PRÓ-REITORA DE ENSINO E 

GRADUAÇÃO e da COORDENADORIA DO CURSO DE MEDICINA, no qual 

se opõe à impossibilidade de inscrição de candidato não graduando, na 

forma do edital n.º 001/2018. Documentos juntados à exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Versam 

os autos sobre pedido de concessão de segurança c/c pedido de liminar 

impetrado por RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS contra ato da 

PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNEMAT, no qual pugna 

pela realização de matrícula junto ao concurso para vagas remanescentes 

de medicina da UNEMAT. É caso de indeferimento da liminar por ausência 

de amparo legal. Registre-se que o art. 207 da Constituição da República 

confere às Universidades autonomia didático – cientifica e administrativa 

na gestão administrativa, sendo-lhes autorizado definir critérios para 

seleção de novos alunos por transferência facultativa, a teor do art. 49, 

da Lei 9.394/96. Para regulamentar a forma de transferência interna e 

externa de vagas remanescentes, a Universidade do Estado de Mato 

Grosso estabeleceu a forma de ingresso no ensino superior na Resolução 

n.º 0054/2011 CONEPE/UNEMAT. Ainda, sobre o tema, pacificado na 

doutrina e na jurisprudência pátria que o controle externo do concurso 

público pelo Poder Judiciário deve-se ater somente quanto à LEGALIDADE 

do certame público, não podendo, à evidência, adentrar no mérito 

administrativo. Consigna-se ainda que na ausência de legislação estadual 

que regule as normas gerais de concursos públicos no âmbito da 

administração pública direta e indireta do Estado de Mato Grosso, as 

normas do edital se tornam a regra do certame. É sabido que o edital fixa 

as regras do certame, fazendo LEI ENTRE AS PARTES. O poder público 

exibe suas condições e o interessado, inscrevendo-se, concorda com 

elas. Trata-se de decorrência lógica do princípio da legalidade e 

moralidade, como também da vinculação ao edital. Nestes termos, o edital 

do concurso vestibular n.º 001/2018, que faz lei entre as partes, assim 

consignou expressamente: “1.1. Poderão candidatar-se ao processo de 

seleção para preenchimento das vagas de que trata este Edital: I. 

discentes de curso de graduação presencial dos câmpus da Unemat de 

mesma área de afinidade de conhecimento (TRANSFERÊNCIA INTERNA); II. 

discentes de mesmo curso de graduação presencial de outras IES 

públicas, reconhecidos pelo respectivo órgão regulador (TRANSFERÊNCIA 

EXTERNA); III. discentes de curso de graduação presencial de outras IES 

públicas de mesma área de afinidade de conhecimento, reconhecidos pelo 

respectivo órgão regulador (TRANSFERÊNCIA EXTERNA); IV. discentes de 

mesmo curso de graduação presencial de IES privadas, reconhecidos pelo 

respectivo órgão regulador (TRANSFERÊNCIA EXTERNA); V. discentes de 

cursos de graduação presencial de IES privada de mesma área de 

afinidade de conhecimento, reconhecidos pelo respectivo órgão regulador 

(TRANSFERÊNCIA EXTERNA).” Ora, a própria impetrante confessa na 

inicial que não preencheu os requisitos para inscrição, de sorte que 

nenhum direito lhe ampara, sendo de rigor o indeferimento da liminar. À 

evidência, a pretensão de alterar o critério do concurso público, utilizado 

no processo seletivo de preenchimento de vagas remanescentes, não 

encontra respaldo normativo em razão do princípio da vinculação do edital. 

Sobremais, no presente caso a alteração dos critérios adotados em edital, 

nos termos da exordial, desprestigia todos os candidatos que 

preencheram os requisitos editalícios, e realizaram a respectiva matrícula, 

criando uma situação anti-isonômica e de indesejável insegurança jurídica. 

É da jurisprudência: TRIBUNAL REGIONAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Processo: AMS 37891 DF 1997.01.00.037891-7 Relator(a): JUIZ FEDERAL 

ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA (CONV.) Julgamento: 28/10/2003 

Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA SUPLEMENTAR Publicação: 20/11/2003 

DJ p.109 Ementa CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA FACULTATIVA. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA. AUTONOMIA DAS 

IES PARA ESTABELECER CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE NOVOS ALUNOS. 

LEI 9.394/96. ART. 207, DA CF/88. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. "Tendo sido indeferido o pedido de transferência, não em 

norma regimental da instituição privada de ensino superior, mas pelo fato 

de estar a FIPLAC, instituição de ensino de origem, em regime de 

intervenção federal, enseja-se, por tal fato, a competência da Justiça 

Federal" (cf. TRF1, AMS 96.01.53051-7/DF, 1ª. Turma, Juiz Conv. Renato 

Prates, DJU, II, 5.4.99, p. 46 - destaquei). 2. Vale consignar que a 
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Constituição Federal de 1988, em seu artigo 207, ao dispor sobre a 

educação, garante às universidades autonomia didático-científica e 

administrativa, sendo-lhes autorizado definir critérios para seleção de 

novos alunos por transferência facultativa, a teor do art. 49, da Lei 

9.394/96. 3. "É garantia constitucional a autonomia didático-científica das 

Instituições de Ensino Superior - IES, sendo-lhes autorizado definir 

critérios para seleção de novos alunos por transferência facultativa (art. 

49 da Lei n. 9.394/96 c/c art. 207 da CF)" (cf. TRF1, REO 

1999.01.00.105454-9/PI, 1ª. Turma, Rel. Des. Federal Luciano Tolentino 

Amaral. DJU, II, 4.9.2000, p. 21). 4. "Na hipótese de transferência 

facultativa, a instituição de ensino pode recusar o pedido, por critérios de 

conveniência e oportunidade, o que não configura lesão a direito da 

Agravante" (cf. TRF1, AG 1997.01.00057414-5/BA, 1ª. Turma, Rel. Juiz 

Conv. Ricardo Machado Rabelo, DJU, II, 15.3.1999, p. 38). 5. Sem 

honorários, a teor das Súmulas 512, do STF e 105, do STJ. Custas pelos 

impetrantes. 6. Competência da Justiça Federal para conhecer e 

processar o feito que se reconhece, pois envolve a demanda instituição 

de ensino superior sob intervenção federal. 7. Sentença mantida. 

Apelação desprovida. – destacou-se. Consigna-se também que a 

impetrante não impugnou os itens do edital de abertura do seletivo de 

preenchimento de vagas remanescentes no momento adequado. Não é 

razoável a interferência do Judiciário para autorizar a realização de 

alterações, depois de toda a publicidade dada à seleção, para atender a 

interesses de particulares, que não apontam sequer uma falha no 

instrumento convocatório, o que estaria a ferir os princípios da isonomia e 

da vinculação ao edital. Por oportuno, diga-se que a forma MAIS 

DEMOCRÁTICA DE INGRESSO NAS UNIVERSIDADES É MÉTODO 

VESTIBULAR, que dá condições de acesso irrestrito a todos aqueles que 

se submeterem às provas e alcançarem as notas mínimas necessárias, 

dentro da cota escolhida. À falta, portanto, de direito a amparar a 

pretensão inicial, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. ISSO 

POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, 

já que preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/ 2009, art. 319, do 

Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo 

diploma legal; (b) Processo gratuito por força da Constituição Estadual; (c) 

INDEFERIR a liminar pleiteada, em razão do não preenchimento dos 

requisitos legais, forte no art. 7.º, III CPC; (d) Notifique-se a autoridade 

apontada como coatora para que preste as informações que entender 

necessárias no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da 

Lei n.º 12.016/2009. (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial 

da pessoa jurídica interessada (UNEMAT), enviando-lhe cópia da inicial 

sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Com ou sem 

informações, colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei 

n.º 12.016/2009; (g) Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público. (h) 

Cumpra-se. Às providências. Cáceres, 06 de abril de 2018. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1001427-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BRUGGER BORGES OAB - DF44613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para: (a) Inserir a petição inicial e 

demais petições que se fizerem necessários no PJE no editor interno de 

texto do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 

e Resolução n.º022/2011/TP, sob pena de extinção do feito, forte no art. 

320 e 321 CPC/2015. (b) Após, conclusos. Cumpra-se. Cáceres, 09 de 

abril de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004922-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 11/06/2018 16:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004794-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIAS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

movida por MANOEL DIAS DE CARVALHO contra o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, em razão de suposta incapacidade para o 

labor decorrente de acidente de trabalho (Id: 9392052). Com a inicial, veio 

documentação pertinente, inclusive, perícia médica realizada na Justiça 

Federal (Id: 9392141). Decisão inicial deferindo a liminar vindicada (Id: 

9457822). Contestação (Id: 9972252). Impugnação (Id: 10617194). O autor 

manifestou pugnando pelo cumprimento da liminar deferida (Id: 10629274). 

Este Juízo determinou a intimação do INSS (Id: 10819097) para cumprir a 

liminar, sendo na ocasião deferida nova perícia médica a ser realizada. A 

Procuradoria da União informou que já fora encaminhada ao INSS a 

decisão judicial para implantação do benefício (Id: 10895249). Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito 

necessariamente deve ser chamado à ordem. Em análise detida dos autos, 

verifica-se que a parte autora utilizou-se, para instruir o presente feito, de 

cópia do laudo pericial produzido recentemente em ação idêntica a essa 

protocolada na Justiça Federal e que teve reconhecida a incompetência 

absoluta daquele Juízo, sendo assim, é desnecessária a realização de 

nova perícia nos autos conforme determinado por este Juízo, portanto, 

torno sem efeito os dispositivos “b”; “c”; “d”; “e”; “f”; “g” e “h” da decisão 

do Id: 10819097, devendo ser cumpridas as demais determinações. Desse 

modo, estando o caderno processual devidamente instruído, fornecendo 

elementos suficientes para a convicção deste Juízo, impõe-se desde logo, 

o julgamento antecipado do mérito com base no artigo 355, I, do CPC. 

Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

ACIDENTÁRIO com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por MANOEL 

DIAS DE CARVALHO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS, em razão de suposta incapacidade para o labor decorrente de 

acidente de trabalho. O requerente, trabalhador rural, sustenta que sofreu 

o acidente de trabalho quando laçava a boiada na fazenda. Segundo ele, o 

cavalo em que estava rodou, fazendo o desequilibrar e cair, dando causa 

a uma lesão em sua coluna que o deixou incapacitado para o trabalho. No 

momento da queda, o requerente afirma ainda que atingiu o rosto num 

colonião (capim pontiagudo), que perfurou o seu olho esquerdo, deixando 

o cego. Menciona que recebeu o benefício de auxílio-doença entre 

02/07/2016 e 21/02/2017 e que ao solicitar a prorrogação do mesmo, foi 

indeferido, razão pela qual se volve perante este Juízo. No mérito, é o 

caso de procedência dos pedidos. Dos autos, verifica-se que em razão de 

afastamento decorrente de acidente de trabalho foi concedido ao 

requerente, em 02/07/2016, na via administrativa, o beneficio de 

auxílio-doença e que em 23/02/2017, ao solicitar a prorrogação, o mesmo 

foi indeferido sob a justificativa de que não havia incapacidade para o 

trabalho. Deve-se esclarecer que, em se tratando de demanda atinente ao 

Direito Previdenciário, há que ser perquirido se a parte autora preenche os 

requisitos legais para concessão do benefício previdenciário vindicado. 

Assim, por se tratar de pedido de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho, são necessários requisitos para concessão do 

mesmo, sendo, a qualidade de segurado, o preenchimento da carência 

necessária e a caracterização de situação de incapacidade laboral 

permanente ou provisória, total ou parcial. Tangente à qualidade de 

segurado, os documentos do Id: 9392082 satisfazem este requisito, haja 

vista que o autor protocolizou a ação dentro do prazo de 12 (doze) meses 

após a cessação do benefício por incapacidade, nos termos do inciso II, 

do art. 13 do Decreto 3.048/99. Quanto à carência, em se tratando de 

matéria infortunística, ela é dispensada porque o acidente típico, doença 

profissional ou doença das condições de trabalho, tem como pressuposto 

a ocorrência da tragédia durante a relação de trabalho mantida com seu 

empregador, nos termos da Lei 8.213/91: “Art. 26. Independe de carência 

a concessão das seguintes prestações: I - salário-família e 

auxílio-acidente; II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos 

casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença 
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profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma 

das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos 

Ministérios da Saúde e da Previdência Social, de acordo com os critérios 

de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe 

confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado; (Redação dada pela Medida Provisória nº 664, de 2014).” 

Pertinente ao tipo de benefício requer o autor à concessão do auxílio 

doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez. Os 

benefícios por incapacidade estão assim previsto na lei de regência: "Art. 

59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos." “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, 

uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Para a concessão de algum dos benefícios 

supra, necessário que se caracterize a incapacidade TOTAL e 

PERMANENTE ou TEMPORÁRIA para as atividades laborais. Do laudo 

pericial acostado aos autos, resta caracterizada a incapacidade TOTAL e 

PERMANENTE do autor para o labor. Confira-se: Histórico do requerente 

presente no laudo: “Relata dores em coluna lombar, irradia pra membros 

inferiores há 9 meses após queda de cabalo no trabalho. Perdeu a 

consciência. Ficou no PAM por 4 dias. Relata desde então insônia devido à 

dor. Em uso de meloxican, dipirona, amitriptilina, ranitidina. Tem ido 

frequentemente ao PAM tomar medicamentos injetáveis para dores.” 

Resposta aos quesitos do Juízo: “Quesito n. 01: A parte autora é 

portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? Resposta: Sim, 

transtorno dos discos intervertebrais. Quesito n. 02: A parte autora é 

incapacitada para o trabalho? Resposta: Sim. Quesito n. 03: A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Resposta: 

Total. Quesito n. 04: A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? Resposta: Permanente. Quesito nº 05: Desde 

quando a parte autora encontra-se incapacitada? Resposta: 02/07/2016. 

Quesito nº 06: A incapacidade se faz presente para qualquer atividade 

laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a 

reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência? Reposta: 

Qualquer atividade. Não. (...) Quesito n. 08: A deficiência/moléstia de que a 

parte autora é portadora traz limitações em sua vida? Que tipos de 

limitações? Resposta: Sim, para labor em geral. Resposta aos quesitos do 

INSS: Quesito nº 01: Qual a idade do autor? Resposta: 55 anos. Quesito nº 

02: Qual o grau de escolaridade declarado pelo autor? Reposta: 

Analfabeto. Quesito nº 03: Qual a atividade laborativa habitual do autor? 

Qual outra atividades laborativas já exerceu anteriormente? Reposta: 

Vaqueiro, sempre. (...) Quesito nº 07: A doença ou lesão de que o 

periciando é portador, o torna incapaz para o seu trabalho ou para sua 

atividade habitual? E para as atividades laborativas anteriormente 

exercidas? Resposta: Sim. (...) Quesito nº 09: Com base na 

documentação, exames, relatórios apresentados, literatura médica ou 

experiência pessoal ou profissional, qual a data estimada (mês/ano) do 

início da doença ou lesão? E qual a data estimada para o início da 

incapacidade, acaso existente? Tal conclusão foi obtida com base em 

quais elementos? Resposta: DID: Há 9 meses. DII: 02/07/2016. Dados de 

história. Do laudo pericial acima relatado, observa-se que a incapacidade 

do autor é TOTAL para QUALQUER ATIVIDADE LABORAL, sendo 

decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 02 de julho de 2016. 

Conclui-se ainda, que o requerente, na ocasião da perícia, com 55 anos de 

idade, já não se encontrava e nem se encontra mais apto para 

desenvolver o seu labor habitual como vaqueiro, pois, além de estar 

totalmente incapacitado, tal infortúnio é de caráter PERMANENTE, 

conforme categoricamente afirmado pelo perito no quesito nº 04 do Juízo. 

Portanto, resta incontroverso a inaptidão do Autor para realizar suas 

atividades laborais, bem como reabilitar-se em atividade diversa que 

permita a garantia de sua subsistência e de sua família, sendo conduzindo 

a perceber o beneficio previdenciário de aposentadoria por invalidez ora 

pleiteado, consoante previsto na lei de regência: “Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO - APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - LAUDO MÉDICO 

PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE - 

SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRA 

ATIVIDADE - SITUAÇÃO PESSOAL DO SEGURADO CONSIDERADA - 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS 

ART. 20, 4§º, DO CPC/73 - RECURSO PROVIDO. Comprovada a 

incapacidade total e permanente do segurado para o exercício das 

atividades laborativas, reconhece-se o direito à aposentadoria por 

invalidez quando considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, 

consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e 

culturais. No tocante aos juros moratórios deverá ser observado o 

disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/2009, que utiliza o índice de remuneração da poupança. Na 

correção monetária, deve incidir o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 

2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de 

setembro de 1997; quando passará a incidir os índices oficiais de 

remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015; 

após esta data, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 20, 

§4º do CPC. (Ap 150709/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, 

Publicado no DJE 04/12/2017) Isso posto, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil de 2015, confirmando a liminar deferida 

nos autos para: (a) condenar o INSS a CONCEDER o benefício 

previdenciário de auxílio doença com sua imediata CONVERSÃO em 

aposentadoria por invalidez em favor da parte autora MANOEL DIAS DE 

CARVALHO, com a implantação na data do trânsito em julgado da 

presente decisão; b) Processo não sujeito ao reexame necessário de 

sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; 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) 

Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 19 de fevereiro 

de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002749-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

TENDO EM VISTA O FINAL DA SUSPENSÃO DO PRAZO REQUERIDO, 

INTIMO A PARTE AUTORA A CUMPRIR O DESPACHO RETRO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 4460 Nr: 144-23.1993.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 08.02.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95845 Nr: 912-50.2010.811.0006
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL FAUSTINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457 OAB/MT, TATIANE CORBELINO LACCCAL DA 

SILVA - OAB:9.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

LEANDRO AUGUSTO REZENDE SILVEIRA - OAB:, PROCURADOR GERAL 

FEDERAL ESPECIALIZADO - INSS - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, intimo o Requerente para 

que fique ciente de que estes autos foram desarquivados e assim, INTIMO 

o Requerente, via DJE/MT, através do advogado, para que no prazo de 05 

dias requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 96128 Nr: 1195-73.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERCIDIO MAGIO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIRO BRUNO DUARTE E 

CASTRO - OAB:11845, CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - 

OAB:6.606/MT, DAMIEN REYES PUERTAS - OAB:216022, JAIR DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:4823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT, PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 (a)JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da 

inicial para determinar a revisão dos créditos tributários, aplicando-se aos 

débitos contraídos até julho/2003 o acréscimo da taxa Selic, à luz do art. 

44 da Lei nº 7.098/98 (redação anterior), ao passo que débitos tributários 

apurados e inadimplidos após agosto/2003 deverá ser atualizado pelos 

juros de mora de 1% e correção monetária, cujo índice deve ser o IGP-DI, 

da Fundação Getúlio Vargas, nos termos do art. 44 da Lei nº 7.098/98 

(redação atual) e JULGAR EXTINTO com resolução de mérito, forte no 

artigo 487, inciso I, do CPC;(b)Sem custas. Honorários advocatícios pelo 

requerido fixados em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 85, 

§§ 2º e 3º, I do CPC/15; (c)Preclusa a via recursal, determino o 

prosseguimento da Ação de Execução em apenso, em todos os seus 

termos, procedendo-se as anotações de estilo, com extração de cópia da 

presente sentença e posterior juntada à Ação Executiva;(d)Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 51797 Nr: 1118-06.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA APARECIDA PALHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

ANDREA VICARI WEISSHEIMER - OAB:8914-OAB/MT, ANDREI COSTA 

TAKAKI - OAB:12.981 MT, JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Requerente, via 

DJE/MT, através de seus advogados, para que, no prazo de 05 dias 

acoste aos autos a planilha dos cálculos referentes ao cumprimento de 

sentença pretendido, nos moldes do art. 534 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 147525 Nr: 5877-03.2012.811.0006

 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: FRANCIS MARIS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 a)JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos constantes da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC/2015;b)Condenar o requerente ao pagamento 

das custas judiciais; c)Honorários advocatícios pelo vencido fixados em 

10% sobre o valor atualizado da causa, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I do 

CPC/15, suspensos por força da gratuidade de Justiça; d)Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 167592 Nr: 4343-53.2014.811.0006

 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: CARLOS ALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Execução de Sentença, na qual a Fazenda Pública aponta 

erro material na sentença que transitou em julgado, ao fundamento que 

constara que os honorários advocatícios seriam calculados sobre o valor 

da causa - e não da condenação, tornando-se erro passível de 

retificação. (fls. 70/71).

A exequente se opõe à pretensão. (fls. 73/76).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A razão está com a Fazenda Pública.

Como se vê, da sentença das fls. 58/61, a parte requerida deveria pagar o 

percentual de 10% de honorários sobre o valor da causa.

Evidente, pois, erro material, tratando-se de procedência do pedido, onde, 

por óbvio, aplica-se A CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85 § 2.º CPC, passível de correção a 

qualquer tempo, inclusive ex officio.

O reconhecimento do erro notório pode ser corrigido de ofício, em 

qualquer momento do processo, questão não sujeita à preclusão ou aos 

efeitos da coisa julgada.

 Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RGE. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A 

QUALQUER TEMPO. Não obstante o trânsito em julgado da decisão, 

reconhecido erro, pode ser corrigido ex officio. NEGO SEGUIMENTO AO 

RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70031921570, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles 

Ribeiro, Julgado em 27/08/2009)

(TJ-RS - AG: 70031921570 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Data de Julgamento: 27/08/2009, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 11/09/2009)

Assim, intime-se a autora para apresentar nova memória de cálculos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, observando o valor dos honorários sobre 10% 

do valor da condenação.

Após, ao executado para falar em 05 (cinco) dias.

Depois, conclusos. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004922-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1004922-76.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 3.048.328,80; Tipo: Cível; 

Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)/

[RETROCESSÃO]. Vistos etc. Cumpra-se a decisão anterior. Em tempo, 

considerando que já foi ofertada a contestação nestes autos fica 

dispensado o cumprimento da decisão no tocante a citação da parte ré 

para o oferecimento da defesa. Todavia, permanece a determinação no 

sentido de que seja realizada a audiência de conciliação pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos com a advertência de que a ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará atentado à dignidade da 

justiça, sujeito a multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, §8° do 

CPC). Concomitante e independente do ato acima, nos termos do art. 350 e 

351, ambos do Código de Processo Civil anoto o prazo de 15 dias para 

que a parte autora, caso queira, oferte a impugnação. No mais, atualize os 

registros na Plataforma Digital (PJE) a fim de que estejam devidamente 

habilitados os Advogados das partes para fins de intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência. Cáceres/MT., 09 de abril de 2018. Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. legal

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011361-91.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO GONCALVES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO)

HERBERT DA SILVA REZENDE OAB - MT0008012A (ADVOGADO)

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012285-63.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELIA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012173-94.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004238-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA ESPINOSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

MANIFESTE O RECLAMANTE EM 5 DIAS SOBRE O VALOR DEPOSITADO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012543-73.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BUZATI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HENRIQUE CAMPOS DE MORAES (EXECUTADO)

 

RECLAMANTE EM 5 DIAS ATUALIZAR O VALOR DO DÉBITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005546-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LEMES DA SILVA (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: 18/04/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005448-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLY FRANCIELLY CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/04/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005448-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLY FRANCIELLY CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/04/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 
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comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005547-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI MARCOS DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 18/04/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005405-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DOMINGOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/04/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005526-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA DA SILVA (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: 18/04/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010237-39.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MARIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE BELLOTE PAGLIUCA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010237-39.2012.8.11.0006 EXEQUENTE: JOSE CARLOS MARIA DE 

SOUZA EXECUTADO: JANE BELLOTE PAGLIUCA Vistos, em correição. 

Processo em ordem. Cumpra-se conforme determinado no ID 2836417

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005545-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI MARCOS DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/04/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005545-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI MARCOS DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A (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: 18/04/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005449-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLY FRANCIELLY CORREA DOS SANTOS (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 do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/04/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005449-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLY FRANCIELLY CORREA DOS SANTOS (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 do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/04/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005553-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILENE DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 
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comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/04/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011477-63.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HR GUINCHOS E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA CARVALHO OAB - MT10627-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR ROCHA (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

(12613717), PARA QUE MANIFESTE EM 05 DIAS O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005565-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONE RODRIGUES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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: 18/04/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011384-66.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON TELES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO COSTA GONZALES OAB - SP205444 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI OAB - MT0014718A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011788-88.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT0007672A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO F. SANTOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIO MAURO LEITE LINDOTE OAB - MT0007711A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Eu, Liana Postal, Oficiala de Justiça lotada nesta Comarca de 

Cáceres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais etc... 

Certifico e dou fé que em cumprimento aos termos do MANDADO DE 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO expedido pelo Juízo de Direito 

Juizado Especial desta Comarca de Cáceres/MT, Autos sob nº 

8011788.88.2011.811.0006 – PJE – mandado s/nº, onde consta como 

Parte Autora DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA e Ré RODRIGO F. 

SANTOS - ME, diligenciei no endereço indicado no mandado e NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO de bens 

em nome do Executado RODRIGO F. SANTOS - ME, tendo em vista que a 

casa encontra-se sem moradores, em total abandono. Em diligência na 

vizinhança, logrei conversar com o Sr. Soares de Lima, que informou que 

conheceu o representante legal da empresa executada mas que esse 

residiu ali naquele endereço, mas tem conhecimento de que não reside 

mais, não sabendo informar o paradeiro. O referido é verdade e dou fé. 

Cáceres-MT, 24 de abril de 2017. LIANA POSTAL Oficiala de Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011061-61.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO STEFANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZILEIA CARLOS DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011061-61.2013.8.11.0006 REQUERENTE: DANILO STEFANELLO 

REQUERIDO: LUZILEIA CARLOS DE PAULA Vistos, em correição. 

Certifique-se da tempestividade do recurso inominado apresentado aos 

autos. Quanto a manifestação da Requerente quanto a ausência de 

análise do pedido de gratuidade da justiça quanto da propositura da inicial, 

segue o disposto no art. 54 da Lei n. 9.099/95: "O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas." Assim, para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência ou outro 

documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará seu 

sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de justiça é 

automática somente em primeira instancia. Intime-se. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011326-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEICIKELLY OLIVEIRA BEZERRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº ( 

12616417), PARA MANIFESTAR EM 05 DIAS O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001996-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA ORTEGA (REQUERENTE)

LAURA CRISTINA NOBRE BARROS (REQUERENTE)

SIRHAM ABDER RAHMAN ABDALLAH (REQUERENTE)

ROSANGELA GRACE DA SILVA FORTES (REQUERENTE)

EDILEIA DE ARAUJO RIOS (REQUERENTE)

SILVANA MARI POLETTO (REQUERENTE)

PATRICIA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI OAB - MT0014718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIDI FRAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006153-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1006153-41.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por LUIS 

CARLOS DE SOUZA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando 

que desconhece o débito com a Requerida que ensejou o lançamento de 

seu nome no cadastro restritivo de crédito no dia 06/08/2013. 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 

mérito, primeiramente não há o que se falar em juntada do comprovante 

original da negativação expedida pelos órgãos de proteção ao crédito, 

uma vez que tal vai de encontro a Princípios norteadores dos Juizados 

Especiais, tais como o da Celeridade, Informalidade e Simplicidade. 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 Requerida 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, o que não 

o fez, pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor 

tenha utilizado seus serviços e/ou o contratado, uma vez não ter juntado 

documentos que comprovem suas alegações. Tenho que a Requerida 

apenas teceu meras alegações, não colacionando nenhuma prova de 

suas afirmações em peça de defesa. Desta feita, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. É certo que considerável número das contratações atuais 

são realizadas virtualmente ou por telefone. Entretanto, tal realidade não é 

fator para que as empresas não se cerquem de cuidados a evitar fraudes 

e contratações em nome de terceiros. No presente caso, a Requerida não 

trouxe qualquer elemento a comprovar que o autor tenha contratados 

seus serviços, sequer os extratos de telas de sistema. Temos que a 

conduta da Requerida, 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. Ainda considerando o transtorno 

sofrido pela parte Autora ao se deparar com a cobrança indevida e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Requerida, 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$ 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: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a Requerida, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a Requerida a pagar à parte Autora, a 

título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação; 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. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo 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, 09 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006175-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERNANDO DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA OAB - MT14964/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1006175-02.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por EDER FERNANDO DA SILVA MORAES 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que desconhece o 

débito com a Requerida que ensejou o lançamento de seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta, sendo que, desta forma, REJEITO 

as preliminares arguidas em peça de defesa. No mérito, primeiramente não 

há o que se falar em juntada do comprovante original da negativação 

expedida pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal vai de 

encontro a Princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais como o da 

Celeridade, Informalidade e Simplicidade. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 118 de 706



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 Requerida 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, o que não 

o fez, pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor 

tenha utilizado seus serviços e/ou o contratado, uma vez não ter juntado 

documentos que comprovem suas alegações. Tenho que a Requerida 

apenas divagou em meras alegações, não colacionando nenhuma prova 

de suas afirmações em peça de defesa. Desta feita, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. É certo que considerável número das contratações atuais 

são realizadas virtualmente ou por telefone. Entretanto, tal realidade não é 

fator para que as empresas não se cerquem de cuidados a evitar fraudes 

e contratações em nome de terceiros. No presente caso, a Requerida não 

trouxe quaisquer elementos a comprovar que o autor tenha contratado 

seus serviços, nem sequer o extrato das telas de seu sistema. Temos que 

a conduta da Requerida, 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. Ainda considerando o transtorno 

sofrido pela parte Autora ao se deparar com a cobrança indevida e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Requerida, 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$ 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: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a Requerida, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a Requerida a pagar à parte Autora, a 

título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação; 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. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo 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, 09 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006215-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1006215-81.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ELOI MIRANDA DA SILVA em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que desconhece o débito com a 

Requerida que ensejou o lançamento de seu nome no cadastro restritivo 

de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. 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 Requerida 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, o que não 

o fez, pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor 

tenha utilizado seus serviços e/ou o contratado, uma vez não ter juntado 

documentos que comprovem suas alegações. Tenho que a Requerida 

apenas divagou em meras alegações, não colacionando nenhuma prova 

de suas afirmações em peça de defesa. Desta feita, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. É certo que considerável número das contratações atuais 

são realizadas virtualmente ou por telefone. Entretanto, tal realidade não é 

fator para que as empresas não se cerquem de cuidados a evitar fraudes 

e contratações em nome de terceiros. No presente caso, a Requerida não 

trouxe quaisquer elemento a comprovar que o autor tenha contratado 

seus serviços, nem sequer os extratos das telas de seu sistema. Temos 

que a conduta da Requerida, 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. Ainda considerando o transtorno 

sofrido pela parte Autora ao se deparar com a cobrança indevida e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Requerida, 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 
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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: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a Requerida, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a Requerida a pagar à parte Autora, a 

título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação; 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. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo 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, 09 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002885-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MACIEL DE CAMPOS (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)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1002885-76.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MANOEL MACIEL DE CAMPOS em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que desconhece o débito 

com a Requerida que ensejou o lançamento de seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

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. 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 

efetuada 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 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 Requerida comprovar a legitimidade da cobrança e consequente 

restrição, o que não o fez, pois, em que pese suas alegações, não 

comprovou que o autor tenha utilizado seus serviços e/ou o contratado, 

uma vez que todas as telas sistêmicas colacionadas em peça de defesa, 

produzidas unilateralmente, bem como totalmente ilegíveis, não comprovam 

o alegado. É certo que considerável número das contratações atuais são 

realizadas virtualmente ou por telefone. Entretanto, tal realidade não é 

fator para que as empresas não se cerquem de cuidados a evitar fraudes 

e contratações em nome de terceiros. No presente caso, a Requerida não 

trouxe quaisquer elemento a comprovar que o autor tenha contratado 

seus serviços. Ainda, não há o que se falar em excludente de culpa em 

caso de fraude, pois, a responsabilidade das requeridas é objetiva nos 

termos do artigo 14 do CDC. Desta feita, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Requerida, 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. Ainda considerando o transtorno 

sofrido pela parte Autora ao se deparar com a cobrança indevida e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Requerida, 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) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a Requerida, 

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. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo 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, 09 de abril de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIDI FRAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001393-15.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 19.080,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROSILEIDI FRAGA DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

Não obstante o despacho de id. 12412818, ao qual determina a emenda a 

inicial, verifica-se que a parte autora não atendeu integralmente com o 

determinado. Compulsando os autos, denota-se no id. 12549471 a juntada 

do comprovante de residência, porém no id. 12549469 consta consulta 

SPC via internet, e não a consulta de balcão que abarca 27 (vinte e sete) 

bancos de dados, conforme determinado por este Juízo. Como a autora 

não cumpriu a providência anotada à título de emenda da inicial, deverá 

incidir na espécie a consequência jurídica descrita no parágrafo único do 

art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Considerando o dispositivo acima pode-se afirmar que a 

inobservância da exigência proposta pelo Juízo acarreta o indeferimento 

da inicial. Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único , todos do Código de Processo Civil, ESTE JUÍZO INDEFERE A 

PETIÇÃO INICIAL e via de consequência, JULGA EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se. 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. Cáceres/MT, 09 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 174093 Nr: 9260-18.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR BLUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERALDO VIERIA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUANE CAROLINE RODRIGUES 

- OAB:19106/0MT, NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - 

OAB:17925/0

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 103263 Nr: 8361-59.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIO DE SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 211035 Nr: 131-81.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON LEITE DA SILVA, RICHELLE CUSTÓDIO 

GONÇALVES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 60845 Nr: 7156-34.2006.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDAL ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, JOBÉ BARRETO DE 

OLIVEIRA - OAB:8404/MT

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 206720 Nr: 7773-42.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTILY MARCOS ARAUJO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 144542 Nr: 2493-32.2012.811.0006

 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): PAULO CESAR NUNES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDEREOTTO 

JUNIOR - OAB:9.207

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 164651 Nr: 1782-56.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULYEFERSON DA SILVA MORINIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/MT

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 215771 Nr: 3590-91.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI BRUM DA SILVA, TANIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 211021 Nr: 117-97.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 79880 Nr: 6448-13.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DAMACENA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 177276 Nr: 614-82.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO BOSELLI LEITE, SERGIO 

RICARDO DA SILVA, LEANDRO BOSELLI LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHLL 

- OAB:10565, JOSE DE BARROS NETO - OAB:8841-B/MT, WAGNER 

LEITE DA COSTA PINTO - OAB:12.829/MT

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 202412 Nr: 4893-77.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR MINERVINO MACIEL DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 162877 Nr: 174-23.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 167321 Nr: 4116-63.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DIAS DA SILVA, CESAR ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 205505 Nr: 6956-75.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO WILL MARQUES DE OLIVEIRA, 

WIRLEM DOS SANTOS MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PAULO DE 

SOUZA - OAB:5301

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 103263 Nr: 8361-59.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIO DE SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTANTE DOS AUTOS, DR. FABIO 

MAGALHÃES DE OLIVEIRA, PARA NO PRAZO LEGAL MANIFESTAR-SE 

NA FASE DO ART. 422 DO CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 162017 Nr: 9807-92.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA BARONCIELO DA SILVA, WESLEY 

ALVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15.818/MT, EDILAINE APARECIDA SOARES 

NEVES - OAB:15818

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 186822 Nr: 6260-73.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DOS SANTOS RODRIGUES, SIDNEI 

ALANO GARCIA, FÁBIO VELASCO DELUQUE, SUELLEN DE FÁTIMA DAS 

NEVES, MAURO ROBERTO DE SOUZA ESPINOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

COMARCA DE CACERES - OAB:, LEOMAR BORGES GUIMARAES - 

OAB:19451/O, RUBENS CORBELINO JUNIOR - OAB:15904/E

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 214870 Nr: 2936-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO LARANJA ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 
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Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 215444 Nr: 3341-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILDO SILE NOGUEIRA, ANDRÉ JESUS DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 215446 Nr: 3343-13.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VITOR DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 37335 Nr: 2863-89.2004.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FÁBIO SALVATERRA ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RODRIGUES - 

OAB:6166-MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 37335 Nr: 2863-89.2004.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FÁBIO SALVATERRA ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RODRIGUES - 

OAB:6166-MT

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 96452 Nr: 1515-26.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOSÉ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 96452 Nr: 1515-26.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOSÉ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/MT

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 103197 Nr: 8295-79.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA PENHA FORNANCIARI ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 107072 Nr: 6023-78.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN PELEGRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 134498 Nr: 3519-02.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO TELDO PEDROSO, CASSIO 

FERNANDO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 134498 Nr: 3519-02.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO TELDO PEDROSO, CASSIO 

FERNANDO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/MT

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 155203 Nr: 2701-79.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR AUGUSTO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374, ROBERTO PEIXOTO CORDEIRO - OAB:16.492

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 155286 Nr: 2791-87.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MARQUES DE SOUZA, RAFAELA 

ALVES DA SILVA, ELIANE BANDEIRA DAMASCENO

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

Estado de Mato Grosso - OAB:, EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 163958 Nr: 1183-20.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR JOSÉ VILLA MORAES, IAGO JOSÉ VILLA 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 164885 Nr: 2005-09.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO AVELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDEREOTTO 

JUNIOR - OAB:9.207

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 164885 Nr: 2005-09.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO AVELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDEREOTTO 

JUNIOR - OAB:9.207

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 165081 Nr: 2173-11.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO GHIOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16.162/0-MT

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 170130 Nr: 6357-10.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMILA CHRISTIE MARTINS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 186387 Nr: 5993-04.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO DE OLIVEIRA CAMPOS, MINISTÉRIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 187416 Nr: 6572-49.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 187980 Nr: 6986-47.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA CRUZ MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO 

- OAB:7.800/MT

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 188406 Nr: 7265-33.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER COSTA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 191842 Nr: 9451-29.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16024 MT, MARIA JOSE DANTAS SOUZA - OAB:16.143

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 194027 Nr: 10780-76.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 194980 Nr: 480-21.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT, LINNET MENDES DANTAS - 

OAB:18292/MT

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 195731 Nr: 879-50.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON COSTA, TACIANE CRISTINA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 197331 Nr: 1867-71.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 199883 Nr: 3349-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 202290 Nr: 4832-22.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI SANTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 205647 Nr: 7034-69.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BATISTA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 205647 Nr: 7034-69.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BATISTA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 230747 Nr: 1668-78.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS, TIAGO 

FHELLYPE NEY DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

BONACCORDI JUNIOR - OAB:5482

 Vistos etc,

Aportou aos autos, 139/141 pedido de transferência para ALA DOS 

CRENTES, cuja apreciação é atribuição inerente à administração do 

estabelecimento prisional, de forma a decidir em conformidade com as 

diretrizes adotadas já estabelecidas por aquele Juízo, evitando decisão 

antagônica a ser proferida pelo Juízo de conhecimento que poderá 

interferir na administração da cadeia pública.

 Portanto, mesmo se tratando de preso provisório, com fundamento no Art. 

2°, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais , a competência para 

apreciação do pedido, é do Juízo da Execução Penal, corregedor dos 

estabelecimentos penais.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

No mais, sejam tomadas todas as providências para a realização da 

audiência já designada.

 Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 193175 Nr: 10260-19.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 Ação penal cod. n. 193175

Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fl.175/verso, verifica-se que o recurso 

defensivo foi desprovido, mantendo incólume a sentença prolatada.

Desta forma-se, cumpra-se a sentença de fls. 121/124.

As providências.

Cumpra-se.

Cáceres/MT, 5 de abril de 2018.

Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 89439 Nr: 4743-43.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILTON MARQUES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MARTINS FRAGA - 
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OAB:13.513/MT

 Ação penal cod. n. 89439

 Vistos, etc.

 Revendo os autos, verifico que às fls. 590/591 este Juízo, atendendo ao 

pedido defensivo, solicitou á autoridade policial, informações acerca do 

Inquérito Policial de cod. n. 88138, e após ser localizado, o mesmo se 

encontra apenso a estes autos.

 Assim, está superado o pedido feito pela defesa à fl. 499, e restava 

apenas a juntada da carta precatória expedida com a finalidade de inquirir 

Valdo Silva de Oliveira, para que as partes apresentassem memoriais 

finais.

 Ocorre que, como sabido, a expedição de precatória não suspende a 

instrução criminal e findo o prazo marcado (20 dias –fl. 475), o julgamento 

do feito poderá ser realizado mesmo sem a sua juntada (art. 222, § 1º e 

2º, do CPP).

 Deste modo, cumpridas a determinação de fl. 530, declaro encerrada a 

instrução processual e via de consequência, abra-se vista à acusação e 

após, à defesa, para apresentação dos memoriais finais, no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cáceres/MT, 5 de abril de 2018.

Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 226005 Nr: 11422-78.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL AFONSO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 11422-78.2017.811.0006 – Id. 226005

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): DANIEL AFONSO ROCHA

INTIMANDO: Autor do fato: Daniel Afonso Rocha, Cpf: 03460676183, Rg: 

001378366 Filiação: Valtrudes Maciel da Rocha e Maria Aparecida Afonso 

Rocha, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, em Plantão. Trata-se de expediente 

encaminhado a este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a 

concessão de medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida 

JHENYFER FERREIRA POICHE, na proteção em sua defesa e contra o(a) 

suposto(a) agressor(a) DANIEL AFONSO ROCHA que teria cometido, em 

tese, o delito de LESÃO CORPORAL e AMEAÇA, com a incidência da Lei 

nº 11.340/06. A ilustre Autoridade Policial aportou os seguintes 

documentos: Boletim de Ocorrência, Termos de Declaração, Nota de 

Ciência de Garantias da Lei nº 11.340/2006 e Pedidos de Providências 

Protetivas. É o relatório. Decido. Com o advento da Lei nº 11.340/2006, 

popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, restou definido que o 

Magistrado pode conceder isolada ou cumulativamente as medidas 

protetivas de urgência elencadas na mencionada Lei e independente de 

prévia oitiva do membro do Ministério Público. Analisando detidamente os 

documentos que acompanharam o presente expediente, verifico que os 

fatos narrados versam sobre violência doméstica praticada contra mulher, 

conforme Termo de Declaração. Mormente, vislumbro estarem 

evidenciados os elementos autorizadores para a aplicação das medidas 

pleiteadas quais sejam, o fumus boni iuris, consistente na violência 

perpetrada pelo(a) representado(a), e periculum in mora, consistentes nas 

assertivas das ofendidas que indicam a eventual possibilidade de 

reiteração dos atos praticados por ele(a). Destarte, a aplicação das 

medidas protetivas se fazem necessárias no intuito de coibir eventual 

reiteração de violência doméstica praticada no âmbito familiar e, ainda, 

com o escopo de preservar a integridade física e psicológica das vítimas, 

assegurando dessa forma os demais direitos fundamentais inerentes aos 

cidadãos. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 

11.340/06, aplico as seguintes medidas protetivas pleiteadas pelas 

ofendidas que denoto urgente: 01-DETERMINO o afastamento do agressor 

do lar; 02-PROIBO o agressor de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 200 metros; 03-PROIBO o ofensor de 

manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 04-PROIBO o ofensor de frequentar a residência da 

vitima, local de trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja com a 

sua família; 05–DETERMINO a separação de corpos entre a vítima e o 

agressor; Com relação aos pedidos de restrição ou suspensão de visitas 

aos dependentes menores; prestação de alimentos provisionais ou 

provisórios de dois salários mínimos, à ofendida não trouxe aos autos 

informações e elementos concretos que demonstrem a real necessidade 

de tais medidas protetivas de urgência, motivo pelo qual as indefiro. 

Levando-se em consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis 

em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 

11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além daquelas 

descritas pelo legislador. Nesse sentido, o Enunciado 26 do FONAVID 

(Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): O juiz, 

a título de medida protetiva de urgência, poderá determinar o 

comparecimento obrigatório do agressor para atendimento psicossocial e 

pedagógico, como prática de enfrentamento à violência doméstica e 

familiar contra a mulher. Nesse sentido, eis o recente posicionamento 

adotado pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado: HABEAS CORPUS – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL DE COMPARECIMENTO A PROGRAMA EDUCACIONAL – MEDIDA 

PROTETIVA NÃO PREVISTA PELA LEI MARIA DA PENHA – ALEGADA 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA 

– ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A imposição ao agressor de 

comparecimento obrigatório a programa educacional não implica em 

ofensa ao princípio da presunção de inocência, já que o rol previsto no art. 

22 da Lei n. 11.340/06 é meramente exemplificativo, possibilitando ao juiz 

da causa a ampliação das hipóteses de medidas protetivas, sempre com o 

fito de evitar a reiteração de atos de violência doméstica e familiar. (TJMT, 

HC n. 170808/2016, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data do 

Julgamento: 25/01/2017) Diante desse cenário, DETERMINO que o 

agressor participe de 2 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, 

para informações necessárias, e a providencia se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. NOTIFIQUE-SE O 

MINISTÉRIO PÚBLICO, A AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente 

decisão. INTIME-SE O(A) SUPOSTO(A) OFENSOR(A) A FIM DE DAR-LHE 

CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. Cientifique-se a 

representante do Ministério Público, para fins do que preconiza o artigo 18, 

inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já assegurado o disposto no §3º do 

artigo 22 da Lei acima citada. Tendo em vista o caráter urgente da medida, 

determino que CÓPIA da presente decisão sirva como competente 

MANDADO. Por fim, determino que o presente procedimento seja autuado 

em segredo de justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 do FONAVID. 

Por fim, com o início do expediente forense, distribua-se o presente feito. 

Intime-se a todos da presente decisum. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, com urgência.”

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

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

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

Cáceres - MT, 6 de abril de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 213605 Nr: 2055-30.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIELSON HURTADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 PRAZO: 60 DIAS
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AUTOS Nº 2055-30.2017.811.0006 – Id. 213605

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ELIELSON HURTADO DE SOUZA

INTIMANDO: Denunciado(a): Elielson Hurtado de Souza Filiação: Carlos de 

Sales Brito e Enedina de Fatima da Silva, brasileiro(a), , Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU ELIELSON HURTADO DE SOUZA, acima 

qualificado, da r. sentença condenatória prolatada em seu desfavor, cuja 

parte dispositiva segue abaixo transcrita. INTIMAR o réu de que fora 

interposto recurso pela defesa.

DECISÃO/DESPACHO: “(...) DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia 

para CONDENAR o denunciado ELIELSON HURTADO DE SOUZA, 

brasileiro, nascido em 21/06/1997, filho de Carlos de Sales Brito e Enedina 

de Fatima da Silva, por transgressão aos ditames do art. 21 do Decreto-lei 

n. 3.688/41 c.c art. 61, inciso II, ‘f’, do Código Penal, nas disposições da Lei 

nº 11.340/06. A pena prevista para a contravenção penal de vias de fato 

é de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03(três) meses, ou multa, de 

cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime. Seguindo as 

orientações do art. 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade está 

bem determinada, uma vez que o réu agiu de forma consciente e 

deliberada, tendo pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta e 

discernimento suficiente para agir de forma diversa. Não registra 

antecedentes criminais. Acerca de sua conduta social e personalidade, 

nada restou demonstrado; Os motivos do crime não restaram 

suficientemente esclarecidos, mas nada justifica a agressão do réu. As 

circunstâncias e consequências são normais à espécie. O comportamento 

da vítima em nada influenciou para a prática do delito. Da análise das 

circunstâncias judiciais para a contravenção penal, fixo a pena base em 

15 (quinze) dias de prisão simples. Não verifico a incidência de 

atenuantes, mas incide no caso, a agravante prevista no art. 61, inciso II, 

‘f’, do CP, e seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que 

orienta sobre a fração a ser adotada, verbis: [...]Em decorrência, a 

jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, 

mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no 

momento da dosimetria da pena, modo que, em situações específicas, é 

permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação 

concreta[...].(STJ, HC 348.170/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016) 

Desta forma, agravo a reprimenda em 1/6, encontrando-a em 17 

(dezessete) dias de prisão simples, o que torno definitiva. Iniciará o 

cumprimento da pena no regime aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea 

“c”, do Código Penal. Vedada a substituição da pena, ante o teor do art. 

44, I, do CP, e em consonância com a recém editada Súmula 588, do c. STJ 

Após o trânsito em julgado determino que lance o nome no ‘Rol dos 

Culpados’, proceda às comunicações de praxe e expeça-se guia de 

execução definitiva e então, arquive-se. P. R. I. C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 9 

de abril de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 226088 Nr: 11485-06.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 11485-06.2017.811.0006 - Id. 226088

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): WANDERSON PEREIRA DE LIMA

INTIMANDO: Autor do fato: Wanderson Pereira de Lima Filiação: Jose Iran 

e Maria Genoveva Pereira Gauna, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado a 

este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida DEBORA CRISTINA 

PEREIRA DE SOUZA, na proteção em sua defesa e contra o(a) suposto(a) 

agressor(a) WANDERSON PEREIRA DE LIMA, que teria cometido, em tese, 

o delito de AMEAÇA E LESÃO CORPORAL, com a incidência da Lei nº 

11.340/06. A ilustre Autoridade Policial aportou os seguintes documentos: 

Boletim de Ocorrência, Termos de Declaração, Pedidos de Providências 

Protetivas e Nota de Ciência de Garantias da Lei nº 11.340/06. É o 

relatório. Decido. (...) Destarte, a aplicação das medidas protetivas se 

fazem necessárias no intuito de coibir eventual reiteração de violência 

doméstica praticada no âmbito familiar e, ainda, com o escopo de 

preservar a integridade física e psicológica das vítimas, assegurando 

dessa forma os demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos. 

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico 

as seguintes medidas protetivas pleiteadas pelas ofendidas que denoto 

urgente: 01-PROIBO o agressor de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 200 metros; 02-PROIBO o ofensor de 

manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 03-PROIBO o ofensor de frequentar a residência da 

vitima, local de trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja com a 

sua família; 04-DETERMINO o encaminhamento da ofendida e dependentes 

ao programa oficial de proteção e atendimento; 05-DETERMINO 

recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicilio, após 

afastamento do agressor; 06-DEFIRO o afastamento da vítima, sem 

prejuízos dos direitos relativos aos bens, guarda de filhos e alimentos; 

Deixo de deferir o pedido de afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência, pois tal se aplica somente aos casos em que o suposto 

agressor reside no mesmo local que a vítima, o que não é o caso relatado 

aqui, eis que a vítima informou que já se encontra separada do ofensor. 

Levando-se em consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis 

em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 

11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além daquelas 

descritas pelo legislador. (...) Diante desse cenário, DETERMINO que o 

agressor participe de 2 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, 

para informações necessárias, e a providencia se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. (...) Após o 

decurso do prazo superior a 06 (seis) meses e não havendo informações 

que demonstre a necessidade da manutenção das medidas anteriormente 

aplicadas, hei por bem determinar o seu arquivamento, com baixas e 

anotações de praxe, devendo a vítima ser notificada do arquivamento. Por 

fim, determino que o presente procedimento seja autuado em segredo de 

justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 do FONAVID. Intime- se a 

todos da presente decisum. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 9 

de abril de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 227895 Nr: 12775-56.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 12775-56.2017.811.0006 – Id. 227895

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):
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 RÉU(S): JOILSON DA CONCEICAO

INTIMANDO: Autor do fato: JOILSON DA CONCEICAO, Rg: 25660977 SSP 

MT Filiação: Neli da Conceição, data de nascimento: 04/01/1984, 

brasileiro(a), natural de Mirassol d'oeste-MT, convivente, servente de 

pedreiro, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Trata-se de medida protetiva requerida 

por EVA DE CASTRO, nos termos do art. 18 da Lei nº 11.340/06, restando 

configurada a urgência, tendo em vista as necessidades assecuratórias 

em relação à vítima. A Requerente narrou perante a Autoridade Policial que 

convive com a pessoa de Joilson da Conceição há 14 anos, não tiveram 

filhos, e que o mesmo sempre foi agressivo, sendo que, no dia dos fatos, 

após uma discussão por conta de dinheiro, o mesmo a agrediu com chute 

na perna direita, chegando a pegar uma faca e a ameaçar, tendo que fugir 

e se esconder na casa da vizinha. Deste modo, requer a aplicação de 

medidas protetivas. É O RELATÓRIO. DECIDO. Obedecendo aos princípios 

da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, 

caput), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção, conforme 

disciplina do art. 1º c/c artigo 22 e seguintes da Lei 11.340/06, DEFIRO as 

seguintes medidas protetivas pleiteadas e que denoto urgentes: 

1-Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência. 2- 

Proibição do agressor de se aproximar da vítima e de seus familiares, no 

limite de 500 (quinhentos) metros; 03 - Considerando a manifestação da 

vítima no sentido de que deseja a separação de corpos, como forma de 

garantir eventuais direitos no âmbito patrimonial, como também de impor a 

suspensão do regime de bens, resguardando a cônjuge requerente de 

eventuais prejuízos dela decorrente, e, por conseguinte, o afeto que 

embasava a relação matrimonial, DEFIRO LIMINARMENTE A SEPARAÇÃO 

DE CORPOS (art. 23, IV). Quanto ao pedido de restituição à ofendida, de 

bens indevidamente subtraídos pelo agressor, indefiro, por ora, ante a 

ausência de qualquer menção no depoimento da vítima nesse sentido. 

Notifique-se o ofensor acerca da presente decisão, para que cumpra as 

determinações acima especificadas, consignando-se que o 

descumprimento das medidas protetivas ora deferidas PODERÁ 

ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos 

do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Oficie-se à 

autoridade policial, comunicando que foram concedidas as medidas de 

proteção requeridas, devendo garantir proteção à ofendida, inclusive no 

caso de descumprimento das medidas ora deferidas, na forma 

estabelecida pelo artigo 11 e seus incisos da Lei nº 11.340/06. Proceda-se 

à devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 

da Lei nº 11.340/06. Intime-se a ofendida. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, com urgência, servindo a cópia desta decisão como 

mandado."

 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, 9 

de abril de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 228021 Nr: 12845-73.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 12845-73.2017.811.0006 - Id. 228021

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ANDERSON NUNES COSTA

INTIMANDO: Autor do fato: Anderson Nunes Costa Filiação: Helio Lima 

Costa e Lindaura Nunes Costa, brasileiro(a), Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Trata-se de medida protetiva requerida 

por JOSIELE DA SILVA ARRUDA nos termos do art. 18 da Lei nº 

11.340/06, restando configurada a urgência, tendo em vista as 

necessidades assecuratórias em relação à vítima. A Requerente narrou 

perante a Autoridade Policial que conviveu com a pessoa de Anderson 

Nunes da Costa, e do relacionamento tiveram duas filhas. Informou que 

estão separados há trinta dias, no entanto, ele não aceita a separação e 

ameaça a família da vítima de morte. Relatou que na data de 13/12/2017, 

Anderson foi até a casa de sua mãe e disse que irá mata-la. Deste modo, 

requereu a aplicação de medidas protetivas. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) 

e proteção, conforme disciplina do art. 1º c/c artigo 22 e seguintes da Lei 

11.340/06, DEFIRO as seguintes medidas protetivas pleiteadas e que 

denoto urgentes: 01-DETERMINO o afastamento do agressor do lar; 

02-PROIBO o agressor de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; 03-PROIBO o ofensor de 

manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 04-PROIBO o ofensor de frequentar a residência da 

vitima, local de trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja com a 

sua família; 05--DETERMINO o encaminhamento da ofendida e 

dependentes ao programa oficial de proteção e atendimento; 

06-DETERMINO recondução da ofendida e dependentes ao respectivo 

domicilio, após afastamento do agressor; 07-DETERMINO a separação de 

corpos; Quanto aos demais pedidos, indefiro-os por ora, ante a ausência 

de elementos que demonstrem a necessidade da aplicação dos mesmos. 

Notifique-se o ofensor acerca da presente decisão, para que cumpra as 

determinações acima especificadas, consignando-se que o 

descumprimento das medidas protetivas ora deferidas PODERÁ 

ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos 

do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Oficie-se à 

autoridade policial, comunicando que foram concedidas as medidas de 

proteção requeridas, devendo garantir proteção à ofendida, inclusive no 

caso de descumprimento das medidas ora deferidas, na forma 

estabelecida pelo artigo 11 e seus incisos da Lei nº 11.340/06. Proceda-se 

à devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 

da Lei nº 11.340/06. Intime-se a ofendida. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, com urgência, servindo a cópia desta decisão como 

mandado."

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, 9 de abril de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 230460 Nr: 1484-25.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1484-25.2018.811.0006 – Id. 230460

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): LEANDRO SOUZA SILVINO VIEIRA

INTIMANDO: Autor do fato: Leandro Souza Silvino Vieira Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado a 

este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida ANA LETÍCIA 

OLIVEIRA CAETANO na proteção em sua defesa e contra o(a) suposto(a) 

agressor(a) LEANDRO SOUZA SILVINO VIEIRA, que teria cometido, em 

tese, o delito de AMEAÇA, com a incidência da Lei nº 11.340/06. A ilustre 

Autoridade Policial aportou os seguintes documentos: Boletim de 

Ocorrência, Termo de Declarações, Nota de Ciência de Garantias da Lei nº 

11.340/2006 e Pedidos de Providências Protetivas. É o relatório. Decido. 
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(...) Destarte, a aplicação das medidas protetivas se fazem necessárias 

no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica praticada no 

âmbito familiar e, ainda, com o escopo de preservar a integridade física e 

psicológica das vítimas, assegurando dessa forma os demais direitos 

fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, com fulcro nos 

artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes medidas 

protetivas pleiteadas pelas ofendidas que denoto urgente: 01-DEFIRO o 

afastamento da vitima, sem prejuízos dos direitos relativos aos bens, 

guarda de filhos e alimentos; Deixo de deferir o pedido de afastamento do 

lar, domicílio ou local de convivência, pois tal se aplica somente aos casos 

em que o suposto agressor reside no mesmo local que a vítima, o que não 

é o caso relatado aqui, eis que a vítima informou que já se encontra 

separada do ofensor. Quanto à prestação de alimentos provisórios, deixo 

de fixa-la, ante a ausência de elementos que comprovem a situação 

econômica das partes, devendo a mesma buscar a via adequada. 

Levando-se em consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis 

em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 

11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além daquelas 

descritas pelo legislador. (...) Diante desse cenário, DETERMINO que o 

agressor participe de 2 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, 

para informações necessárias, e a providencia se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. (...) Após o 

decurso do prazo superior a 06 (seis) meses e não havendo informações 

que demonstre a necessidade da manutenção das medidas anteriormente 

aplicadas, hei por bem determinar o seu arquivamento, com baixas e 

anotações de praxe, devendo a vítima ser notificada do arquivamento. Por 

fim, determino que o presente procedimento seja autuado em segredo de 

justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 do FONAVID. Intime-se a todos 

da presente decisum. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 9 

de abril de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210585 Nr: 10430-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE DOS ANJOS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n° 10430-54.2016.811.0006 – Cód. 210585

Visto.

Ante a informação contida na cota do Parquet, expeça-se as cartas 

precatórias para oitiva das testemunhas.

Designo o dia 24/04/2018, às 13h50min para oitiva das demais 

testemunhas e interrogatório do réu.

Quanto ao pleito de apensamento dos autos de Cód. 170803, para 

julgamento simultâneo, manifeste-se a defesa.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210585 Nr: 10430-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE DOS ANJOS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

13/09/2017, às 13h30min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório do acusado, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado Geovane dos Anjos Arruda para comparecer à 

audiência designada acompanhado do Defensor Público.

Notifique-se o MP e intime-se o Defensor Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210585 Nr: 10430-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE DOS ANJOS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n° 10430-54.2016.811.0006 – Cód. 210585

Vistos.

Intime-se o acusado Geovane dos Anjos Arruda pessoalmente para 

constituir novo patrono no prazo de 10 dias, devendo o mesmo ser 

cientificado de que, caso não se manifeste nos autos, será nomeado 

Defensor Público para representá-lo.

Caso o indiciado permaneça inerte, desde já, nomeio o nobre Defensor 

Público atuante nesta comarca para representá-lo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000482-40.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER GENOUD - ME (EXECUTADO)

KLEBER GENOUD (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000482-40.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 46.187,90; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO]; Partes do processo: EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: KLEBER GENOUD - ME, KLEBER GENOUD 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para ciência da certidão da diligência realizada pelo oficial de justiça (ID 

123256140 anexada aos autos, e para manifestação no prazo de 5 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Diamantino-MT , 4 de abril de 

2018. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000201-84.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MIRANDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 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, tendo em vista que guia 

de recolhimento juntada (ID 11259764 E 11259763) não corresponde aos 

autos abaixo identificado. 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): ROGERIO MIRANDA DOS 

SANTOS Localidade: Endereço: Rua Boa Esperança, Nº200, Novo 

Diamantino, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 Finalidade da Diligência: 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000201-84.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 37.883,92; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Partes do 

processo: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ROGERIO 

MIRANDA DOS SANTOS OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000606-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI BISPO CAETANO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 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): JURACI BISPO 

CAETANO Localidade: TRAVESSA DIAMANTINO, 100, DA PONTE, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000. Finalidade da Diligência: CITAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000606-23.2017.8.11.0005; Valor causa: 

R$ 18.983,26; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181); Partes do 

processo: REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO REQUERIDO: JURACI BISPO CAETANO OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000197-47.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CASTRO DE LARA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA Diante da certidão negativa do oficial de 

justiça (ID 12380972), nos termos da legislação vigente e do provimento 

n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias e 

requerer o que entender de direito. Dados do processo: Processo: 

1000197-47.2017.8.11.0005; Valor causa R$ 41.651,95; Tipo: Cível; Parte 

Autora: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: JEAN CASTRO DE LARA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000223-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ROTILLI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 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): VILSON ROTILLI 

Localidade: Rodovia BR 364, Km. 305, s/n, Fazenda Lagoa Dourada, Zona 

Rural, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 Finalidade da Diligência: 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000223-11.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 287.122,68; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: 

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA EXECUTADO: VILSON 

ROTILLI OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000518-82.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO YANO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte exequente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar pagamento das despesas 

de preparo da Carta Precatória, 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. Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86524 Nr: 2131-33.2012.811.0005

 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: D.P. de Rezende & Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Pereira de Resende, MBL Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 Intimo a parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas Judiciais e 

custas de preparo da Carta Precatória expedida para a Comarca de Feliz 

Natal-MT, com a finalidade de INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43771 Nr: 436-15.2010.811.0005

 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: Euclides Geraldo Trabachin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agromil Representações e Insumos-SONTAG, 

Bayer S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Nady Dequech - OAB:232445/SP, Persio Oliveira 

Landim - OAB:12.295/MT, Sergio Pinheiro Marçal - OAB:OAB/SP 

91.370

 Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes 

litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas em 
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postulado de fls. 1117/1118 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito 

por sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.HOMOLOGO a 

desistência do Recurso de Apelação, consignada no acordo.Via de 

consequência, CANCELO a decisão de fl. 1115, que recebeu os Recursos 

de Apelações, restando prejudicado sua apreciação, em virtude do acordo 

entabulado entre as partes.Custas e honorários conforme 

pactuados.Homologo a desistência do prazo recursal.Observadas as 

formalidades legais, arquive-se.Às providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 123857 Nr: 354-03.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSM, JCdCR, BCdA, JSC, DJdA, LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Crystopher 

Stangherlin Brizola - OAB:22583/0, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O, Marcondes Sartor - OAB:3585-B, Marcos Wagner 

Santana Vaz - OAB:14783, Maria Rosemar Buratti - OAB:16031-B, 

Neyman Augusto Monteiro - OAB:3878 AC, Thiago de Abreu 

Ferreira - OAB:5928/MT

 INTIMAÇÃO Defensor do Acusado Jose Carlos da Cruz Ribeiro - DR. 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA para, nos termos do Artigo 396-A do CPP, 

apresentar Resposta a Acusação, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 94064 Nr: 1886-51.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clemilson da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Intimação do Patrono da Parte Requerida para, nos termos do Artigo 222 

do CPP, cientificá-los da expedição Carta Precatória à Comarca de NOVA 

MUTUM - MT, objetivando a oitiva da testemunha VALTER ALVES DE 

OLIVEIRA e ZANETE DOS SANTOS, arroladas pela defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86433 Nr: 2049-02.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jary Santana Rosa

 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:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls. 165, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 115677 Nr: 1194-47.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Márcio Mendes, Luiz Carlos Gaino, Jozenil Costa Lube, 

Edson da Silva, Edevirge Paulina Almeida Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Mota Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar José Paula da Silva - 

OAB:16.068/MT, Felipe Terra Cyrineu - OAB:20.416/MT, Michael 

Rodrigo da Silva Graça - OAB:18.970/MT, Rodrigo Terra Cyrineu - 

OAB:16.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dirceu Tamanho - 

OAB:5827-MT

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de maio de 

2018 às 14h00min.

 Cite-se e intime-se o querelado para comparecer no ato, acompanhado de 

advogado, caso contrário ser-lhe-á nomeado defensor público, bem como 

de que deverá trazer suas testemunhas até no máximo de 05 (cinco), ou 

requerer a intimação das mesmas com antecedência mínima de 05 (cinco) 

dias antes da data de realização da audiência.

Intimem-se as testemunhas arroladas na queixa-crime, os Querelantes, o 

MPE e, se necessário, a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000685-02.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE ALMEIDA 00784274010 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS PACHECO JUNIOR OAB - RS107940 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000685-02.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 18.640,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]. Parte Autora: 

REQUERENTE: JOAO CARLOS DE ALMEIDA 00784274010 Parte Ré: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Considerando que a 

parte autora pugnou pela não realização da audiência de conciliação, 

somando ao fato de que a parte Requerida trata-se de ente público, 

cite-se a parte Requerida para que apresente contestação no prazo legal. 

Cumpra-se. Diamantino, 06 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013246-12.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU FRANCISCATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8013246-12.2012.8.11.0005; Valor causa: R$ 24.880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Parte Autora: EXEQUENTE: ROMEU FRANCISCATO Parte Ré: 

EXECUTADO: BANCO ITAULEASING S.A. Vistos, etc. Considerando que o 

litígio versa tão somente na obrigação de fazer consistente na 

transferência do documento do veículo ao Requerente e tendo em vista 

que mesmo havendo determinação nesse sentido a Requerida se manteve 

inerte, oficie-se o DETRAN para que proceda a transferência do veículo 
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objeto do litígio para o nome da parte autora, depositando o documento 

atualizado em cartório, no prazo de 15 dias, sob pena de desobediência. 

Cumpra-se. Diamantino, 06 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000100-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

rodolfo de oliveira martins (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rodolfo de oliveira martins OAB - MT0002297A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000100-13.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 7.040,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Parte Autora: EXEQUENTE: RODOLFO DE 

OLIVEIRA MARTINS Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. I - O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

conforme determina o Provimento nº. 11/2017-CM. Assim, para a efetiva 

realização do cálculo de liquidação, encaminhe os documentos elencados 

no art. 3º, § 1º do Provimento nº. 11/2017-CM, por malote digital/e-mail. II - 

Após o retorno dos autos, com o aporte do cálculo de liquidação realizado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, 

expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser 

instruído com os documentos descritos no art. 4º, § 1º do Provimento 

supracitado. Cumpra-se. Diamantino, 06 de abril de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010620-49.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA SINTIA DA SILVA MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010620-49.2014.8.11.0005; Valor causa: R$ 27.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]. Parte Autora: 

EXEQUENTE: PAMELA SINTIA DA SILVA MIRANDA Parte Ré: EXECUTADO: 

SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, 

via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 06 de abril de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-18.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAINY CARNAUBA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 09/05/2018 às 09hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN MAGNO DELGADO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 09/05/2018 às 09hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE REGINA NEVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 09/05/2018 às 10hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE GUSMAO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 09/05/2018 às 10hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-86.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 09/05/2018 às 08hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNELLY SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 16/05/2018 às 08hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 16/05/2018 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-84.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 16/05/2018 às 08hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON FERREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 16/05/2018 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-16.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE GONCALVES PEREIRA (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)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 16/05/2018 às 09hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-98.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA REGINA VANNI (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)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 16/05/2018 às 09hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO CLAUDIO 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)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 16/05/2018 às 10hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-06.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKEL JOSE GALLE ODORISSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001603-06.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 16.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO, ABATIMENTO PROPORCIONAL DO 

PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MAIKEL JOSE 

GALLE ODORISSI Parte Ré: REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que 

indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela final (id. 

12282222), visando determinação à requerida para exclusão do nome do 

reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Para tanto, o autor requer 

autorização para prestação de caução nos autos, mediante depósito 

judicial do valor da dívida discutida. Compulsando os autos, entendo 

presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência 

perquirida, quais sejam, a probabilidade do direito alegado bem como o 

perigo de dano, senão vejamos: A probabilidade do direito alegado está 

revelada pelo fato de que parte autora informa que seu nome encontra-se 

inscrito pela requerida por uma dívida paga, e para tanto se compromete a 

depositar o valor da dívida inscrita nos autos. O perigo da demora é 

evidente, pois, no caso, a parte requerente encontra restrições em seu 

crédito por uma dívida supostamente paga, o que lhe traz diversos 

prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome no 

SERASA e SPC- Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas de 

cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino que após prestada a caução nos autos pela parte autora, seja 

notificada a requerida para que dê baixa na inscrição em questão até 

determinação judicial em contrário, sob pena de multa diária pelo não 

cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 30 

(trinta) dias, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do Código de 

Defesa do Consumidor. Cumpra-se. Diamantino, 05 de abril de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001314-73.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HERMENEGILDO VALERIANO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001314-73.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 29.345,67; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

CITAÇÃO]. Parte Autora: REQUERENTE: HERMENEGILDO VALERIANO 

BORGES Parte Ré: REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 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, 05 de abril 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010456-50.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010456-50.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: RAQUEL RODRIGUES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 06 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-52.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARINHO CAMARCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010139-52.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 31.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PEDRO MARINHO CAMARCO Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A 

Vistos etc. Trata-se de fase de execução de título judicial/cumprimento de 

sentença em face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento público 

que a Executada OI S/A está em recuperação judicial, em processamento 

pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio 

de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, deferida em 29 de 

junho de 2016.[i] Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, 

a Assembleia Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, 

oportunidade em que foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial 

apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do 

Rio de Janeiro proferiu decisão homologando o Plano de Recuperação 

Judicial aprovado, decisão publicada em 05/02/2018, para, assim, 

conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. Considerando que o plano 

de recuperação judicial do Grupo foi aprovado pela Assembleia Geral de 

Credores e homologado pelo Juízo competente, todos os créditos, cujo 

fato gerador seja anterior a 20/06/2016, foram novados, nos termos do 

art. 59 da Lei nº 11.101/05, devendo, por corolário, ser pagos na forma 

prevista no plano de recuperação judicial. Assim, os créditos que 

possuem fato gerador anterior ao processamento da recuperação judicial, 

o E. Superior Tribunal de Justiça solidificou o entendimento de que após a 

aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de 

credores e a posterior homologação pelo juízo competente, o que já foi 

realizado, deverão ser extintas as execuções individuais, tendo em vista 

que os credores receberão os valores na forma do PRJ aprovado. A par 

disso, nos termos da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de 

Pagamento”), os Credores Concursais deverão escolher entre as opções 

de pagamento de seus respectivos créditos através da plataforma 

eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo Oi. “A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 8/06/2015) Consoante dispõe o art. 49 da LRF, 

“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos”. Ao discorrer sobre o tema, Luiz 

Roberto Ayoub e Cássio Cavalli adotam orientação jurisprudencial no 

sentido de que estão sujeitos à recuperação judicial mesmo os casos de 

pretensão à indenização pendentes de sentença condenatória no tempo 

do pedido de recuperação: “Se o crédito existe no tempo do pedido, de 

regra, sujeita-se ele à recuperação judicial, mesmo que a ele não se tenha 

acrescido a eficácia da pretensão, nem da ação, consoante pode ler-se 

pela parte final do caput do art. 49 da LRF. Esse crédito pode ser 

contratual, extracontratual ou cambiário, contanto que tenha nascido por 

fato anterior ao pedido de recuperação, pouco importando que eventual 

sentença condenatória seja posterior ao pedido”[1]. No presente caso, 

verifico que a petição inicial foi protocolada em 09.04.2015, ou seja, antes 

do pedido de recuperação. Desta forma, não há outro caminho senão a 

extinção deste feito, em razão da novação do crédito objeto desta 

demanda, devendo ser listado no quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial do Grupo Oi, caso ainda não tenha sido feito, 

mediante Habilitação Retardatária. Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a presente 

execução/cumprimento de sentença, e, em consequência, determino a 

EXTINÇÃO do presente feito, na forma acima mencionada, devendo o 

credor habilitar seu crédito junto ao juízo da recuperação. Intimem-se as 

partes, arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Expeça-se o necessário P.I.C. Diamantino, 06 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito [1] A construção 

jurisprudencial da recuperação judicial de empresas / Cássio Cavalli ; Luiz 

Roberto Ayoub. - Rio de Janeiro : Forense, 2013, página 37. [i] Disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e 

www.recjud.com.br.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010286-44.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SPIGIORIN - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR ? PROCON/MT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO FEGURI OAB - MT11186/O (ADVOGADO)

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010286-44.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 27.531,62; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, Defeito, nulidade ou anulação, 

Pessoas Jurídicas]. Parte Autora: REQUERENTE: TATIANE SPIGIORIN - EPP 

Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT, SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR ? PROCON/MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, conforme os 

termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Primeiramente, DEFIRO a 

gratuidade da justiça gratuita ao autor/embargante. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro 

material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. Na hipótese dos autos, os 

embargos de declaração opostos objetiva alterar o resultado do julgado, o 

que é inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido mediante 

interposição de recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS 

EM VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. 

DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração 

têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum 

dos vícios contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à 

pretensão modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 

2.Mesmo quando interpostos para o fim de prequestionamento, a 

existência de omissão, contradição ou obscuridade permanece como 

requisito essencial dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, 

quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o 

reexame da causa, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

4.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de 

julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos arts. 12, inciso 

IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 

(Processo EDJ1 20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 

05/10/2015 . Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistindo os citados vícios 

na decisão atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a r. sentença na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 05 

de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010688-67.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA NUNES MENEGHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010688-67.2012.8.11.0005; Valor causa: R$ 24.880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Parte Autora: 

REQUERENTE: EDILEUZA NUNES MENEGHETTI Parte Ré: REQUERIDO: 

TERRA NETWORKS BRASIL Vistos. Dispensado o relatório, conforme os 

termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro material. “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º”. Na hipótese dos autos, os embargos 

de declaração opostos objetiva alterar o resultado do julgado, o que é 

inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido mediante interposição de 

recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. 

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm caráter 

integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios 

contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão 

modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 2.Mesmo 

quando interpostos para o fim de prequestionamento, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade permanece como requisito essencial 

dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios 

indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o reexame da causa, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. 4.Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis 

e ainda por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 

20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . 

Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistindo os citados vícios na decisão 

atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. 

sentença na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 06 de abril de 2018 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012323-15.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI TELEFONE FIXO (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 SENTENÇA Processo: 

8012323-15.2014.8.11.0005; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROSELY MARIA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

OI TELEFONE FIXO Vistos etc. Trata-se de fase de execução de título 

judicial/cumprimento de sentença em face da Executada OI S/A. É de 

amplo conhecimento público que a Executada OI S/A está em recuperação 

judicial, em processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca 

da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, deferida em 29 de junho de 2016.[i] 

Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia 

Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, oportunidade em que foi 

aprovado o Plano de Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 
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08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro proferiu 

decisão homologando o Plano de Recuperação Judicial aprovado, decisão 

publicada em 05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial do 

Grupo Oi. Considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo foi 

aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo 

competente, todos os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 

20/06/2016, foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, 

devendo, por corolário, ser pagos na forma prevista no plano de 

recuperação judicial. Assim, os créditos que possuem fato gerador 

anterior ao processamento da recuperação judicial, o E. Superior Tribunal 

de Justiça solidificou o entendimento de que após a aprovação do plano 

de recuperação judicial pela assembleia geral de credores e a posterior 

homologação pelo juízo competente, o que já foi realizado, deverão ser 

extintas as execuções individuais, tendo em vista que os credores 

receberão os valores na forma do PRJ aprovado. A par disso, nos termos 

da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores 

Concursais deverão escolher entre as opções de pagamento de seus 

respectivos créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada 

pelo Grupo Oi. “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

8/06/2015) Consoante dispõe o art. 49 da LRF, “estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos”. Ao discorrer sobre o tema, Luiz Roberto Ayoub e 

Cássio Cavalli adotam orientação jurisprudencial no sentido de que estão 

sujeitos à recuperação judicial mesmo os casos de pretensão à 

indenização pendentes de sentença condenatória no tempo do pedido de 

recuperação: “Se o crédito existe no tempo do pedido, de regra, sujeita-se 

ele à recuperação judicial, mesmo que a ele não se tenha acrescido a 

eficácia da pretensão, nem da ação, consoante pode ler-se pela parte 

final do caput do art. 49 da LRF. Esse crédito pode ser contratual, 

extracontratual ou cambiário, contanto que tenha nascido por fato anterior 

ao pedido de recuperação, pouco importando que eventual sentença 

condenatória seja posterior ao pedido”[1]. No presente caso, verifico que 

a petição inicial foi protocolada em 26.09.2014, ou seja, antes do pedido de 

recuperação. Desta forma, não há outro caminho senão a extinção deste 

feito, em razão da novação do crédito objeto desta demanda, devendo ser 

listado no quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial do Grupo Oi, 

caso ainda não tenha sido feito, mediante Habilitação Retardatária. Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para dar prosseguimento 

a presente execução/cumprimento de sentença, e, em consequência, 

determino a EXTINÇÃO do presente feito, na forma acima mencionada, 

devendo o credor habilitar seu crédito junto ao juízo da recuperação. 

Intimem-se as partes, arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e 

sem honorários advocatícios. Expeça-se o necessário P.I.C. Diamantino, 

06 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito [1] A 

construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas / Cássio 

Cavalli ; Luiz Roberto Ayoub. - Rio de Janeiro : Forense, 2013, página 37. 

[ i ]  D i s p o n í v e l  p a r a  c o n s u l t a  n o  w e b s i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e www.recjud.com.br.

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000458-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. N. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 10/05/2018 às 

15h30min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000613-50.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000613-50.2016.8.11.0037 REQUERENTE: LAURO NASCIMENTO JUNIOR 

REQUERIDO: TIAGO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO NASCIMENTO Vistos, 

etc. Ante a certidão retro, redesigno o ato para o dia 21/06/2018, às 

13h50min. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1005314-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. A. (RÉU)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 17/05/2018 às 

08h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT.

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

Processo Número: 1005314-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. A. (RÉU)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 17/05/2018 às 

08h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 159938 Nr: 392-84.2016.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA HATSUE AGUIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEIBUN OGUIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:MT/ 8625-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o determinado às fls. 15 e reiterado às fls. 252, intimo o 

requerente, para, no prazo legal, informar a qualificação completa e 

endereço dos demais HERDEIROS(um total de 5 informados na incial) para 

que seja expedida as CITAÇÕES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 49641 Nr: 5033-33.2007.811.0037

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a sentença proferida às f. 155/159 foi 

mantida pelo E. Tribunal de Justiça ao julgar o recurso de apelação (f. 

232/237) e pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial 

(f. 310/315).

Defiro o pedido de f. 311.

Outrossim, verifico que Edileuza, Themys e Denis, representados por seus 

advogados, comunicaram o cumprimento do testamento particular e 

requereram o arquivamento dos autos.

Destarte, nada mais sendo requerido, cumpra-se integralmente a 

sentença, arquivando-se os autos.

Ciência às partes. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 05/04/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 49397 Nr: 4800-36.2007.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, OVIDIO 

LUIZ GIRARDELLO - OAB:10665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Vistos ..."Assim, expeça-se Alvará para levantamento do valor 

depositado na Conta Única referente à indenização do seguro do veículo 

“Caminhonete/aberta S-10, ano 2005, cor preta, Chassi 

9BG138GC05C427764, placa JZZ 7735”.Entendo prejudicado o pedido de 

imissão na posse face a notícia de entrega do bem imóvel pela própria 

parte nas f. 310/310-v dos autos 49641.Considerando que às f. 968 a 

Fazenda Pública Estadual impugnou os valores atribuídos pelo 

inventariante aos bens, mas afirmou aceita-los caso o mesmo retifique 

quando da expedição da GIA-ITCMD, entendo, por ora, desnecessária a 

avaliação de bens.Por outro lado, a Fazenda Pública Estadual requereu o 

balanço patrimonial das empresas e juntada de certidões negativas. Nesse 

aspecto, intime-se o inventariante para apresentar as certidões negativas 

municipais, estaduais (de débitos, ICMS/IPVA) e federais atualizadas, no 

prazo de 15 dias.Tendo em vista que o inventariante informou que 

prestará as contas a partir de outubro de 2010, conforme f. 1008/1009, 

intime-se também o inventariante para que as preste no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de remoção.Apresentadas as certidões negativas 

e a prestação de contas pelo inventariante, intimem-se a viúva meeira e os 

demais herdeiros, sendo o herdeiro Denis Pinzon pessoalmente, uma vez 

que não possui advogado constituído nos autos, para que se manifestem, 

no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, bem como sobre a petição e 

documentos de f. 1.026/1.027.Verifico que na decisão de f. 406 o 

magistrado entendeu que a pretensão de Edileuza poderia causar tumulto 

processual, oportunidade em a aconselhou a postular em vias ordinárias, 

inclusive, para requerer na medida a imediata suspensão do inventário vez 

que sua pretensão influi decisivamente no desfecho deste. Desse modo, 

CERTIFIQUE-SE acerca de eventual ação declaratória de reconhecimento 

de união estável protocolada por Edileuza em face dos sucessores em 

trâmite neste Juízo ou na comarca de Cuiabá/MT..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 159600 Nr: 225-67.2016.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC, ACC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Considerando o retorno dos autos código-118737 da Câmara Recursal, 

procedo com a juntada do Acórdão e intimo o requerente para 

manifestação, requerendo o que entender de direito, em 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 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, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 492/498 é 

tempestivo, visto que a advogada tomou ciência da sentença em 14 de 

Março de 2018, DJE Nº 10216 e o Recurso protocolado em 06 de Abril de 

2018.

Assim,intimo a parte recorrida para apresentar as contrarrazões no prazo 

de 15 dias.

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6524-70.2010.811.0037ESPÉCIE: Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARIA APARECIDA GONÇALVES NAVES e MÁRIO 

GARCIA NAVES

PARTE RÉQUERIDA: MONTREAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRÉ-MOLDADOS LTDA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerente: Maria Aparecida 

Gonçalves Naves, Cpf: 03758800200, Rg: 000046295 SSP RO Filiação: 

Antonio Gonçalves e Olimpia Gonçalves (Documento), data de nascimento: 

03/08/1956, brasileiro(a), natural de Altonia-PR, casado(a), funcionária 

pública aposentada,

 Requerente: Mário Garcia Naves, Cpf: 08479089253, Rg: 000100024 SSP 

RO Filiação: Alevino Garcia Naves e Magnolia de Souza Naves 

(Documento), data de nascimento: 26/09/1954, brasileiro(a), natural de 

Monte santo de minas-MG, casado(a), agricultor,

FINALIDADE: parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, suprindo a omissão (fls.256), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, §1º, do Código de Processo Civil.

RESUMO DA INICIAL: Os requerentes firmaram com a requerida contrato 

particular de empreitada global. Passados sete dias da formalização do 

contrato um dos representante legal da requerida entrou em contato com 

os requerentes, por telefone dizendo que precisariam modificar o contrato 

inicial...Requerem: Benefícios da assistência judiciária; citação dos 

requeridos; condenação dos requeridos em perdas e danos; condenação 

dos requeridos ao pagamento das custas; ...

DECISÃO/DESPACHO: Em seguida, a M.Ma. Juíza deliberou: "Intime-se 

pessoalmente a parte autora para manifestar interesse no prosseguimento 

do feito, suprindo a omissão (fls.256), no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil. Frustrada a tentativa de 

intimação pessoal, intime-se por edital. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência".

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizandra B. de 

Campos Silva - Técnica Judicial, digitei.

AUTOS N. 8482-57.2011.811.0037

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

EXEQÜENTE(S): TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA

EXECUTADO(A,S): Odemir Rosseto e ROSELI MARIA DE OLIVEIRA 

ROSSETO

CITANDO(A,S): Odemir Rosseto, Cpf: 67053106934, Rg: 132608782 

Filiação: Arlindo Rosseto e Adelia Maria de Oliveira Rosseto, Roseli Maria 

de Oliveira Rosseto, Cpf: 61691151904, Rg: 4357288 SSP MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/12/2011

VALOR DO DÉBITO: R$ 312.032,30

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Em 08/02/2011 os executados firmaram " Cédula de 

Crédito Rural", nos autos. Fixaram as partes, para o caso de 

inadimplemento total ou parcial do avençado, 10% e juros moratórios á 

taxa de 12% ao ano, a serem incididos sobre a obrigação principal. Do 

montante devido os executados pagaram apenas 2.613.408 kg de milho... 

Requerer a citação dos executados; a condenação a efetuarem o 

pagamento das custas; fixação de multa em caso de descumprimento.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Elizandra B. de Campos Silva - Técnica 

Judicial, digitei.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005682-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA HELENA RODRIGUES SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerida para depositar no prazo de 05(cinco) 

dias o valor correspondente ao honorários periciais, conforme decisão. "... 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$700,00 (setecentos reais), 

em face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais (Agravo de 

Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera 

do Leste). Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça 

gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com o 

pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, 

§3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de 

Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em 

juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários periciais, 

na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será 

restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, 

hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do 

médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o 

profissional perito deverá executar o Estado, por meio da justiça, para o 

recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O pagamento dos 

honorários periciais será efetuado após o término do prazo para 

manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação de 

esclarecimentos, acaso solicitados...."

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004603-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA ROSSET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1004603-15.2017.8.11.0037 Liquidação de Sentença 

Liquidante: Silvana Maria Rosset Requeridos: Ympactus Comercial S/A, 

Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James Matthew Merrill 

Vistos etc. Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por Silvana 

Maria Rossete em face de Ympactus Comercial Ltda ME, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James Matthew Merrill, objetivando a 

devolução do valor investido, com os acréscimos decorrentes da mora. 

Nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, a parte requerida 

foi intimada, na pessoa de seu advogado, porém não apresentou 

contestação no prazo legal. Formalizados os autos, vieram conclusos 

para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos 

princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do 

pedido e julgo antecipadamente a liquidação. A existência do negócio 

jurídico, a inadimplência contratual e a quantia liquidada pela parte autora 

não foram questionadas, reputando-se ausente qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Outrossim, configurada 

a revelia voluntária da parte requerida, reputam-se verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, máxime quando não infirmados pelo material 

probatório incluso, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Portanto, a procedência do pedido é conclusão inarredável. Dispositivo 

Isto posto, julgo procedente o pedido de liquidação de sentença, declaro a 

existência da relação jurídica contratual e fixo o valor da condenação em 

R$ 69.402,14, (sessenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e catorze 

centavos), os quais já foram atualizados até a declinação do valor, 

devendo ser o valor atualizado por ocasião do cumprimento de sentença, 

acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do último cálculo e 

juros moratórios legais a partir da citação (CC, art.406). Sem honorários 

advocatícios por ausência de litigiosidade efetiva, conforme 

posicionamento jurisprudencial. Os honorários do cumprimento de 

sentença serão fixados por ocasião do despacho inicial. Efetuadas as 

intimações pertinentes e havendo requerimento expresso de cumprimento 

de sentença (CPC, art.523, caput, do Código de Processo Civil), imediata 

conclusão. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004641-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVORI TEREZINHA BARRETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1004641-27.2017.8.11.0037 Liquidação de Sentença 

Liquidante: Dalvori Terezinha Barretto Alves Requeridos: Ympactus 

Comercial S/A, Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James 

Matthew Merrill Vistos etc. Trata-se de Liquidação de Sentença proposta 

por Dalvori Terezinha Barreto Alves em face de Ympactus Comercial Ltda 

ME, Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James Matthew 

Merrill, objetivando a devolução do valor investido, com os acréscimos 

decorrentes da mora. Nos termos do artigo 511 do Código de Processo 

Civil, a parte requerida foi intimada, na pessoa de seu advogado, porém 

não apresentou contestação no prazo legal. Formalizados os autos, 
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vieram conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. O 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta 

aos princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente 

do pedido e julgo antecipadamente a liquidação. A existência do negócio 

jurídico, a inadimplência contratual e a quantia liquidada pela parte autora 

não foram questionadas, reputando-se ausente qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Outrossim, configurada 

a revelia voluntária da parte requerida, reputam-se verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, máxime quando não infirmados pelo material 

probatório incluso, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Portanto, a procedência do pedido é conclusão inarredável. Dispositivo 

Isto posto, julgo procedente o pedido de liquidação de sentença e declaro 

a existência da relação jurídica contratual e fixo o valor da condenação em 

R$ 73.851,33 (setenta e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta 

e três centavos), os quais já foram atualizados até a declinação do valor, 

devendo ser o valor atualizado por ocasião do cumprimento de sentença, 

acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do último cálculo e 

juros moratórios legais a partir da citação (CC, art.406). Sem honorários 

advocatícios por ausência de litigiosidade efetiva, conforme 

posicionamento jurisprudencial. Os honorários do cumprimento de 

sentença serão fixados por ocasião do despacho inicial. Efetuadas as 

intimações pertinentes e havendo requerimento expresso de cumprimento 

de sentença (CPC, art.523, caput, do Código de Processo Civil), imediata 

conclusão. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004679-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA VEIGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1004679-39.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: FABIANA VEIGA DOS SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da decretação judicial de dissolução 

da empresa Ympactus Comercial S/A, acolho a integralização do 

litisconsórcio passivo necessário (ID 11425324). Intime-se os 

litisconsortes, por intermédio de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para apresentar contestação, em 15 

(quinze) dias, bem como apresentar documentos relativos à negociação 

havida entre os contratantes, que demonstrem a exata situação financeira 

do liquidante, ou seja, valor e data no momento do ingresso, eventual 

resgate com a respectiva data, mediante extrato de movimentação de 

conta bancária ou do sistema da empresa demandada, em 5 (cinco) dias, 

sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes do artigo 

400 do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004849-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1004849-11.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: ROSEANE MARIA DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da decretação judicial de dissolução 

da empresa Ympactus Comercial S/A, acolho a integralização do 

litisconsórcio passivo necessário (ID 11426348). Intimem-se os 

litisconsortes, por intermédio de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para apresentar contestação, em 15 

(quinze) dias, bem como apresentar documentos relativos à negociação 

havida entre os contratantes, que demonstrem a exata situação financeira 

do liquidante, ou seja, valor e data no momento do ingresso, eventual 

resgate com a respectiva data, mediante extrato de movimentação de 

conta bancária ou do sistema da empresa demandada, em 5 (cinco) dias, 

sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes do artigo 

400 do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005087-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON VANOR ROTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1005087-30.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: NELSON VANOR ROTTA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da decretação judicial de dissolução 

da empresa Ympactus Comercial S/A, acolho a integralização do 

litisconsórcio passivo necessário (ID 11426549). Intimem-se os 

litisconsortes, por intermédio de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para apresentar contestação, em 15 

(quinze) dias, bem como apresentar documentos relativos à negociação 

havida entre os contratantes, que demonstrem a exata situação financeira 

do liquidante, ou seja, valor e data no momento do ingresso, eventual 

resgate com a respectiva data, mediante extrato de movimentação de 

conta bancária ou do sistema da empresa demandada, em 5 (cinco) dias, 

sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes do artigo 

400 do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001867-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BRESSAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIGNEI MIRANDA DE OLIVEIRA (RÉU)

VANIRDA BRESSAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMOEL DA SILVA OAB - MT0005621A (ADVOGADO)

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT22114/O 

(ADVOGADO)

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001867-24.2017.8.11.0037 AUTOR: MARCOS ANTONIO BRESSAN RÉU: 

WIGNEI MIRANDA DE OLIVEIRA, VANIRDA BRESSAN Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Reintegração de Posse, com pedido de tutela de urgência 

antecipatória, proposta por Marcos Antônio Bressan em face de Wignei 

Miranda de Oliveira, com posterior integralização do litisconsórcio passivo 

por Varnida Bressan, objetivando a outorga de proteção possessória em 

relação ao imóvel descrito e caracterizado na petição inicial. No decorrer 

do trâmite processual, as partes transacionaram, requerendo a extinção 

processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil 

(Id.11980549). Formalizados os autos, vieram para deliberação. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento composição 

sobre direitos passíveis de transação, homologo o acordo formulado entre 

as partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Custas 

processuais e honorários advocatícios consoante pactuado. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 12 de março de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005088-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA FALABRETTI PAIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1005088-15.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: ELZA FALABRETTI PAIER REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da decretação judicial de dissolução 

da empresa Ympactus Comercial S/A, acolho a integralização do 

litisconsórcio passivo necessário (ID 11426644). Intimem-se os 

litisconsortes, por intermédio de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para apresentar contestação, em 15 

(quinze) dias, bem como apresentar documentos relativos à negociação 

havida entre os contratantes, que demonstrem a exata situação financeira 

do liquidante, ou seja, valor e data no momento do ingresso, eventual 

resgate com a respectiva data, mediante extrato de movimentação de 

conta bancária ou do sistema da empresa demandada, em 5 (cinco) dias, 

sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes do artigo 

400 do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005142-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENILDA COSENDEY DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1005142-78.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: DENILDA COSENDEY DE SOUZA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da decretação judicial de dissolução 

da empresa Ympactus Comercial S/A, acolho a integralização do 

litisconsórcio passivo necessário (ID 11426722). Intimem-se os 

litisconsortes, por intermédio de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para apresentar contestação, em 15 

(quinze) dias, bem como apresentar documentos relativos à negociação 

havida entre os contratantes, que demonstrem a exata situação financeira 

do liquidante, ou seja, valor e data no momento do ingresso, eventual 

resgate com a respectiva data, mediante extrato de movimentação de 

conta bancária ou do sistema da empresa demandada, em 5 (cinco) dias, 

sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes do artigo 

400 do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005154-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CUNHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1005154-92.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: JOÃO BATISTA CUNHA DA SILVA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da decretação judicial 

de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, acolho a 

integralização do litisconsórcio passivo necessário (ID 11426821). 

Intimem-se os litisconsortes, por intermédio de seu advogado ou da 

sociedade de advogados a que estiver vinculado, para apresentar 

contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar documentos 

relativos à negociação havida entre os contratantes, que demonstrem a 

exata situação financeira do liquidante, ou seja, valor e data no momento 

do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, mediante extrato de 

movimentação de conta bancária ou do sistema da empresa demandada, 

em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, 

por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes 

do artigo 400 do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31483 Nr: 3671-98.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SOUCHIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PADILHA CÔRTES - 

OAB:11.085, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT

 Intimação das partes para os termos da sentença, em síntese transcrita: 

Diante disso, acolho parcialmente a impugnação oposta e declaro extintas 
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as obrigações do executado, no que tange às custas processuais e 

honorários de sucumbência, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Julgo extinto o cumprimento de sentença com resolução de mérito, na 

forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Extinto o cumprimento de sentença, condeno a parte exequente ao 

pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor 

da execução, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes.

Transcorrido o prazo para interposição de recurso, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 27558 Nr: 262-17.2004.811.0037

 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): CARLOS ROBERTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO MOREIRA - 

OAB:62724/SP, JOSÉ MARQUES - OAB:13.841-A, RICARDO 

DAMASCENO COSTA - OAB:192306/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para retirar os documentos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 26878 Nr: 2845-09.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PARPINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO MAYRA LTDA, FORD DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ANDRÉ MOLOSSI - 

OAB:RS 49.533, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, MARCELO PILOTO 

MACIEL - OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298, EDSON RITTER - OAB:OAB/MT 15.465, FERNANDA 

FERREIRA - OAB:14341, GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB:MT/5681, 

GUSTAVO FERNANDO DA SILVA - OAB:OAB/MT 6668, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 Intimo a parte depositante para informar os dados bancários e beneficiário 

para restituição do valor depositado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36621 Nr: 4646-86.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA NOSSA SENHORA DA 

CONCEIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA, FÁTIMA 

LÍLIAN DA PAZ ROSA DE CAMARGO, VERA TRISTÃO DA ROCHA 

CAMARGO, CLAUDIO CESAR DA ROCHA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MACHADO WEGHER - 

OAB:RS. 30E384, FLORI FRANCISCO BARRETO DO AMARAL WEGHER - 

OAB:RS. 21256, GLAUBER LEMOS VIEIRA - OAB:31092/RS, GLENIO 

LEMOS VIEIRA - OAB:60411/RS, JOSÉ AMIR DO AMARAL - 

OAB:RS-45182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909-B, ZAID ARBID - OAB:1822A

 Certifico que nesta data o advogado da parte exequente fica INTIMADO 

para comparecer em cartório e retirar a certidão de registro de penhora, 

mediante o pagamento da guia concernente a certidão de tramitação sem 

busca. O registro da penhora, na matrícula do imóvel deverá ser 

comprovada nos autos, no prazo legal. E também para depositar a 

diligência do oficial de justiça para o cumprimento do mandado . E ainda, 

INTIMAÇÃO do Advogado do executado da penhora realizada para 

querendo opor embargos, o faça no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117261 Nr: 7935-80.2012.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSÉ GUADAGNIN, VOLMIR 

GUADAGNIN, VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, FRANCISCA BARBOZA 

GUADAGNIN, ARNILDO GUADAGNIN, CLARICE CANZI GUADAGNIN, 

ODETE PUTTON GUADAGNIN, JANETE PUTTON GUADAGNIN

 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:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 15905 Nr: 1234-89.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS, JEAN WALTER 

WAHLBRINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602/RS, JEAN WALTER WALHBRINK - 

OAB:MT-5658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Dr. João Manoel Junior, OAB-MT 

3.284-B, pela derradeira vez, para proceder a apresentação de mandato 

outorgado pelo credor ou eventual cessão de crédito, em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 48192 Nr: 3564-49.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Morais Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão. Certifico ainda 

que nesta data o advogado da parte autora/exequente fica INTIMADO para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 72583 Nr: 4905-08.2010.811.0037

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GUEDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON, TERRAPLAN 

TERRAPLANAGEM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 61238 Nr: 1068-76.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL BARBOSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CONEJO - 
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OAB:13.056 MT

 Certifico que nesta data o advogado do REQUERIDO fica INTIMADO da 

penhora online, fls. 129, para querendo opor embargos, o faça no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163543 Nr: 1980-29.2016.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRCEU 

VICENTE SOLDERA, BANCO BRADESCO S/A, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Kleber Lazzari, SANDRA MARA BASEI, 

VOLNEI LORENZZON, FELIPE SCHMIDT MACHADO, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI, MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA 

LTDA, GILCA SIRLEY DE CARVALHO DE CARVALHO, FABRICA DE 

PREGOS TRIANGULOS LTDA, ANTONIO CARLOS VIEIRA DE CARVALHO, 

SALETE LÚCIA DE CARVALHO, Samoel da Silva, SIDNEY GONÇALVES 

LIMA, ARNALDO LUIZ ARALDI, DEBORA ANE BELOTTO, PAULO CESAR 

RODRIGUES GONÇALVES, CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A, 

GUILHERME BOESE SOBRINHO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

CERÂMICA LANZI LTDA, CERÂMICA CRISTOFOLETTI LTDA, ELESSANDRA 

DO AMARAL, ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI, MARCIELE 

TRANPUSCH GONÇALVES, SASAZAKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

NABOR ROMANCINI, Maria Sari, BANCO VOLVO (BRASIL ) S/A, 

VANDERLI DA SILVA, LUIZ CARLOS DA SILVA, JADILMO JOSE ZANATA, 

BANCO DO BRASIL S/A, RICARDO ANTONIO DE AMORIM, ALCEU 

HENRIQUE DA SILVA, ALBERTO SCHLITTER, MARIA BORTOLANZA, 

LOMINHO ALVES FARIAS, BANCO BRADESCO, VALDIR INÁCIO SOTT, 

LORENA LUVISON DA SILVA, BANCO FIDIS S/A, CLEBER HENRIQUE DA 

SILVA, SAINT - GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, TARCISIO DA SOUZA PESTANA, DIRLEI ROBERTO 

BELOTTO, EDNILSON REIS, MADEFING COMÉRCIO DE PORTAS E PORTAI 

LTDA ME, Cristiano Augusto Gugelmim, Gugelmim Transportes LTDA, 

Luciana Gugelmim, Eucatex Distribuição e Logística LTDA, JAIRTON 

AFONSO ZANATTA, RICARDO RESENDE DE MELO, Tigre S.A. - Tubos e 

Conexões, EDENILSON REIS, CERAMICA CARMELO FIOR - CECAFI, BLUKIT 

METALÚRGICA LTDA, SELIA DE LURDES PIANA PINTO DE LARA, BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, 

MALVINA DIAS PRIMON, DALKA DO BRASIL LTDA, MULTI MRCANTES 

LTDA, ISDRALIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, VIDRAÇARIA VALDEZ 

LTDA, RAFAEL DALL AGNOL, ARCELORMITTAL BRASIL S/A, SCHNEIDER 

ELETRIC BRASIL LTDA, CERÂMICA ALMEIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, ALAN PIZZOLATTO - OAB:OAB/RS 

67.642, ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - OAB:PR 39274, ALFREDO DE 

OLIVEIRA WOYDA - OAB:MT/7719-B, ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154.694, ANDERSON RIBEIRO PEZZI - OAB:RS 90831, 

ANDRE SOCOLOWSKI - OAB:OAB/SP 274544, ARIANE TANARA 

BASTOS DE LIMA - OAB:7669-O/MT, AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, BRUNA MARIA TRINDADER - OAB:PR 78835, BRUNO 

DIAS PEREIRA - OAB:SP 279.506, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CÁTIA SILENE MEDEIROS DA SILVA ANDRÉ - OAB:OAB 

/RS 87146, CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17298, 

CRISLAINE VEIGA - OAB:MT 15.425, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, CRISTIANO LISBOA 

YAZBEK - OAB:40443PR, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - 

OAB:6.923-B-MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, 

DENIZE REGINA GONÇALVES - OAB:251018, ÉCIO ROZA - 

OAB:OAB/MG 59.630, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, EMILIA 

CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:10.271/MT, EVELYN BRANDAO TORRRES - OAB:OAB/RS 

84487, FABIO ROGERIO LANNIG - OAB:OAB/SP 175.884, FERNANDA 

RITT - OAB:OAB/RS 93945, FERNANDO RUDGE LEITE NETO - 

OAB:OAB/SP 84786, FLAVIA VENCESLAU GOMES - OAB:MT/16843, 

FRANCIELE A. N. GLASER DA SILVA - OAB:PR/ 50.586, GETULIO 

BORGES DA SILVA - OAB:, GILBERTO LUIZ DO AMARAL - OAB:15347 

PR, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, GILMAR 

SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486/B, JANAÍNA 

MARIA TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, JOÃO OLIVEIRA DE 

LIMA - OAB:4257-B/MT, JOSÉ ANTONIO ESCHER - OAB:SP 35.917, 

JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 27.141, JOSÉ LUIZ RUFINO 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 229.276, LARISSA MARGARETH GONCHO - 

OAB:OAB/SC 31.760, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900, 

LETICIA MARY FERNANDES DO AMARAL - OAB:57342, Lindineide 

Pereira dos Santos - OAB:13170197, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:PR/25.276, 

LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, LUIZ ANTONIO 

GOMIERO JUNIOR - OAB:OAB/SP 154733, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13700, MAGDA 

REGINA MACIEL DA SILVA - OAB:OAB/MG 78.918, Marcelo 

Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, MARCIA APARECIDA DE 

ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:17845/O, MARIA LUIZA 

LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:OAB/SP 204.831, MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798, 

NELSON ADRIANO DE FREITAS - OAB:OAB/SP 116.718, PEDRO DE 

ASSIS VIEIRA FILHO - OAB:OAB/MG 135.245, PEDRO PAULO PEIXOTO 

DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, PRISCILA FERNANDEZ ALCÂNTARA 

- OAB:OAB/RS 93732, RAFAEL DALL AGNOL - OAB:20898/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B, RICARDO LUIZ VELLOZO - OAB:19956/0, ROBERTO 

POLETTO - OAB:SC 10564-B, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT, TAILANE 

MORENO DELGADO - OAB:, THIAGO GALVÃO SEVERI - OAB:OAB/SP 

207.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data intimo a parte autora que foi autorizada a 

contratação de empresa especializada para a realização dos trabalhos, 

concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada de orçamentos e 

apresentação de justificativa de escolha, oportunidade em que será 

estabelecido o limite remuneratório máximo da contratação.autorizo a 

contratação de empresa especializada para a realização dos trabalhos, 

concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada de orçamentos e 

apresentação de justificativa de escolha, oportunidade em que será 

estabelecido o limite remuneratório máximo da contratação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112398 Nr: 2735-92.2012.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA-ME, 

ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO BRADESCO, RODOBENS CAMINHÕES 

CUIABÁ S/A, AGUILLERA AUTO PEÇAS, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI, 

Samoel da Silva, VANDERLEI MOISÉS ROSA, NILSON MARAFON DE 

ALMEIDA, CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA, 

BANCO FIDIS S/A, ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA, 

TRUCKS CONTROL SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP, 

DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, DILMAR DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:8195-A/MT, DOUGLAS WILLIAN MARTINS - 

OAB:PR/47560, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13311/MT, EUDER 

OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024-O MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, 

LEONAN ROBERTO DE FRANÇA PINTO - OAB:14607/MT, MARCUS 

VINICIUS SANCHES - OAB:PR/38007, MARIA ANTONIETA SILVEIRA 
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CASTOR - OAB:6366/MT, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:MT 3.584-B, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, NEIDE MARIA PAGANI 

DE LIRA - OAB:8960 MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659/MT, PLINIO ROBERTO DA SILVA - OAB:PR 8360, RAFAEL 

BOQUE DA SILVA - OAB:MT/13386, SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187, SUZANA BONAT - OAB:PR 7.639, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO os advogados, bem como o Administrador 

Judicial para os termos decisão de fls. 2240/2245 dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139402 Nr: 10128-97.2014.811.0037

 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, MARCELO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PECORARO - OAB:SP 

196.651, MARCELO LOPES - OAB:SP/ 160.896-A, RODRIGO BARRETO 

COGO - OAB:164619A, THIAGO PEIXOTO ALVES - OAB:SP 301.491-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO WAISBERG - 

OAB:SP/146176, RICARDO POMERANC MATSUMOTO - OAB:

 Certifico que nesta data INTIMO o Administrador Judicial para os termos 

do Agravo nº 1001211-81.2017.8.11.0000 de fl. 133/136 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57909 Nr: 5555-26.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES TEREZINHA RIZZOTO, JURANDIR DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:PR/25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA 

SILVA - OAB:OAB/PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Certifico que nesta data INTIMO a parte exequente para cumprir o 

disposto no artigo 799, I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36337 Nr: 4362-78.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMITRI KUZMIN, PARASKEWIA KUZMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O, KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - OAB:MT/19369/O

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 48865 Nr: 4269-47.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR TRAMPUSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RODRIGUES BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, MARIO CREMA - OAB:2860-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT. 8.779-A

 Certifico que nesta data o advogado da parte exequente fica INTIMADO 

para retirar a carta precatória para distribuição, cujo ato deverá ser 

comprovado no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40615 Nr: 3079-83.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIVOT LESTE COMPONENTES HIDRÁULICOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Terrengui - 

OAB:23584/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Certifico que nesta data INTIMO o exequente para proceder o depósito, 

bem como para comparecer em cartório para assinar o auto de 

adjudicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 4820 Nr: 17-84.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Loss, SÍRIO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da petição de de exceção 

de pré-executividade interposta pela parte executada (fls.453/464).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 193295 Nr: 5361-11.2017.811.0037

 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: GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME, 

Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Rogério Voigt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024-O MT, LEONAN ROBERTO DE FRANÇA PINTO - 

OAB:14607/MT, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:MT/13386, SAMOEL 

DA SILVA - OAB:5621/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR 

- OAB:MT 7187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora 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.: 152550 Nr: 5596-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO GOMES ROSALIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA SANTOS DE MORAES 

- OAB:MT 20215, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944, 

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 18.597, TALITA 

BARRETO - OAB:19.488 A /MT

 Intimo a advogada, Dra. Nayara Santos de Moraes - OAB-MT 20215, para 

devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio 

salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 51592 Nr: 7286-91.2007.811.0037
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICHEM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REOLON OLIVEIRA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE DA SILVA - 

OAB:187.770/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os autos encontram-se desarquivados, intimo o Dr. ADAUTO 

DO NASCIMENTO KANEYUKI - OAB/SP 198.905, para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119038 Nr: 1423-47.2013.811.0037

 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: ARLENE SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do requerente para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118940 Nr: 1319-55.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCASSIO ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:SP 

231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 37243 Nr: 5226-19.2005.811.0037

 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: JUNIAS RONALD BRAUN, BRIGITTE GRUNEMBERG 

BRAUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT, Thaise Maria Ataide Cunha - 

OAB:13277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - OAB:MT. 

6841-B, MARCOS HERINGER - OAB:MT/5280-A, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Processo nº 5226-19.2005.811.0037 (Código 37243)

Ação de Cancelamento de Protesto c/c Anulação de Título de Crédito e 

Indenização por Danos Morais

Requerente: Junias Ronald Braun

Requerente: Brigitte Grunembergn Braun

Requerido: Agrocerrado Produtos Agropecuários Ltda

Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Cancelamento de Protesto c/c Anulação de Título de 

Crédito e Indenização por Danos Morais proposta por Junias Ronald Braun 

e Brigitte Grunembergn Braun em face de Agrocerrado Produtos 

Agropecuários Ltda, qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se, em síntese, na ineficiência do 

produto indicado e vendido, pela empresa requerida, para controle da 

praga denominada “ácaro branco”, o que acabou por acarretar, na área 

de 84 hectares infestada, diminuição de 5 (cinco) sacas de feijão por 

hectare, determinando um prejuízo de R$31.500,00 (trinta e um mil e 

quinhentos reais).

Há referência, ainda, que o produto inicialmente solicitado pelos autores 

denominava-se VERTIMEC 18 CE, porém foram convencidos a adquirir 

produto diverso, denominado ABAMEX 18 – CE, por ausência de 

disponibilidade do primeiro produto.

Por fim, afirmam que empresa requerida, a despeito de já possuir cheques 

representativos da dívida relativa à aquisição dos produtos, emitiu a 

duplicata mercantil nº 003957, no valor de R$4.050,00 (quatro mil e 

cinquenta reais), protestando-a, fato que impediu o acesso dos autores ao 

crédito local, causando danos morais.

A petição inicial foi instruída com os seguintes documentos: 1) Procuração 

(fls.07); 2) Fotocópia de reclamação junto ao PROCON (fls.08/22; 24/25); 

3) Intimação do apontamento ao protesto (fls.23); 4) Certidão de Protesto 

(fls.26); 5) Guia de Recolhimento (fls.27).

O pedido de antecipação de tutela foi deferido (fls.35/36).

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte requerida 

apresentou contestação, arguindo, como matéria prejudicial ao mérito em 

sentido estrito, a decadência. Afirma que os cheques foram sustados 

pelos autores e a duplicata reflete a licitude da relação existente entre os 

litigantes, bem como o protesto cambiário. Quanto ao dano material, 

sustenta desconhecer os fatos narrados e discorda que o produto 

vendido possua algum vício, pois foi prestada assistência e o mesmo 

produto foi negociado anteriormente com inúmeros outros produtores sem 

que se saiba da qualquer insatisfação com o seu uso. Ressalta, aliás, que 

os próprios autores já haviam adquirido o produto anteriormente, sendo 

inverídica a afirmação de que foram direcionados à compra do produto 

(fls.53/64).

A contestação foi instruída com os seguintes documentos: 1) Atos 

Constitutivos (fls.65/72); 2) Procuração (fls.73); 3) Fotocópia do cheque 

sustado (fls.74); 4) Recibo de quitação de duplicata condicionado à 

liquidação (fls.75); 5) Duplicata Mercantil (fls.76); 6) Nota Fiscal (fls.77); 7) 

Comprovante de Saída (fls.78);8) Nota fiscal acompanhada de 

comprovante de entrega (fls.79); 9) Comprovante de saída (fls.80); 10) 

Notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega da mercadoria 

para outros destinatários (fls.81/94) 11) Nota fiscal acompanhada de 

comprovante de entrega da mercadoria (fls.95).

Impugnação à contestação (fls.105/110).

Saneamento do processo (fls.140/142).

A tentativa de conciliação restou infrutífera. Ante a ausência do advogado 

da parte autora foi dispensada a colheita dos depoimentos pessoais, 

passando-se à oitiva da testemunha Jane Terezinha da Costa Bolonhez 

(fls.159/161).

Declarada encerrada a fase instrutória (fls.172).

Alegações finais com caráter remissivo (fls.173/176; 178/187).

Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

DA DECADÊNCIA

Nos termos do artigo 26, I, do Código de Defesa do Consumidor, o direito 

de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 

trinta dias, tratando de fornecimento de serviço e de produtos não 

duráveis. Dispõe, ainda, o §2º do mesmo dispositivo legal, que a 

decadência é obstada, entre outras causa, pela reclamação 

comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de 

produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve 

ser transmitida de forma inequívoca.

A solução do mérito demanda, portanto, a subsunção do fato à norma em 

face da ausência de complexidade da matéria.

Os autores adquiriam o produto ABAMEX 18 – CE em 14/07/2005, 

conforme nota fiscal nº 003957, com comprovante de entrega do insumo 

em 14/07//05 (canhoto da nota fiscal).

Há relatos, na petição inicial, de que no dia 26 de julho já havia indicativos 

da ineficiência do produto e que, no dia 08 de setembro, o agrônomo 

responsável pela lavoura dos autores emitiu um laudo técnico que “o 

inseticida ABAMEX 18 CE não foi eficiente no controle de Ácaro Técnico” 

(fls.13/14).

Todavia, apenas em 19 de novembro de 2005, os autores apresentaram 

reclamação perante o PROCON.

Entre todas essas datas, os autores não formalizaram reclamação 

comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de 

produtos, conforme dispõe o artigo 26, §2º, I, do Código de Defesa do 
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Consumidor.

Do histórico processual, fica evidenciado que o vício não era oculto e que 

foi constatado, pela primeira vez, em 26 de julho, sem que haja prova nos 

autos de reclamação formulada pelo consumidor perante o fornecedor.

Ademais, ainda que a contagem do prazo decadencial fosse iniciada na 

data da subscrição do laudo unilateral produzido pelos autores, o prazo 

decadencial teria se expirado em outubro de 2005.

A ocorrência da decadência é, portanto, inequívoca.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, PRONUNCIO A DECADÊNCIA E JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do 

Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da 

causa, por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil, especificamente pelo julgamento antecipado do pedido, 

fato que abreviou o labor profissional.

O valor da causa não deve ser atualizado para efeito de cálculo de 

honorários. O percentual obtido é que deve ser acrescido de correção 

monetária a partir da data da propositura da ação e juros moratórios a 

contar da sentença.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 02 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001988-52.2017.8.11.0037

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 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora/requerida para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias. Oriento os senhores advogados para que apresentem o 

pagamento da diligência do oficial de justiça no momento do requerimento 

das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos desta secretaria.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004716-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO)

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI MARCANTE - ME (REQUERIDO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do Processo: 

1004716-66.2017.8.11.0037, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. REQUERENTE: TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA - ME 

REQUERIDO: ARI MARCANTE - ME, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Visto, Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE 

TRÂNSITO proposta por TRANSPORTADORA NOVO MUNDO LTDA contra 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e ARI MARCANTE - ME, 

ambos qualificados. As partes realizaram acordo extrajudicial e requerem 

a homologação do acordo e a extinção (id. 11977960). É o relatório. 

Fundamenta e decide-se. Diante do exposto de realização de acordo (id. 

11977960), o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo entabulado pelas partes, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Fortes nesses 

fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, com resolução 

do mérito, em consonância com o artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil. Custas e taxas pagas (id.10147584). Honorários conforme 

convencionados entre as partes. Com o transito em julgado e observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publicada e registrada a 

presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 23 de março de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002086-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES APARECIDA VERAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNO KREBS (RÉU)

ALISON KREBS (RÉU)

 

Certifico que até a presenta data a parte requerida não se manifestou nos 

autos, apesar de devidamente citada. Assim aos 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 dar andamento ao feito, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005389-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVINO DALLAGNOLO OAB - SC4457 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. K. D. O. (REQUERIDO)

 

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, no prazo de 10 dias. 

Oriento os senhores advogados para que apresentem o pagamento da 

diligência do oficial de justiça no momento do requerimento das intimações 

por mandado, para facilitar os trabalhos desta secretaria.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001507-55.2018.8.11.0037

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)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN CESAR CAETANO TONI (EXECUTADO)

EDVANDRO TONI (EXECUTADO)

JEAN CARLOS CAETANO TONI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001507-55.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: ALAN CESAR CAETANO TONI, JEAN 

CARLOS CAETANO TONI, EDVANDRO TONI Vistos, A caução nada mais é 

que uma garantia de que eventual prejuízo do réu seja ressarcido. No 

caso dos autos, considera-se idônea a caução ofertada, pois é de valor 

considerável e apto a garantir o ressarcimento dos danos que o requerido 

possa vir a sofrer. Lavre-se o termo de caução. Após, comunique-se o 

juízo deprecado, encaminhando-se os documentos solicitados. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 27 de março 

de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005549-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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PABLO COSTA ESCOBAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL PRIMAVERA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do Processo: 

1005549-84.2017.8.11.0037, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, LIMINAR]. REQUERENTE: PABLO COSTA 

ESCOBAR REQUERIDO: RURAL PRIMAVERA LTDA Visto, TRATA-SE DE 

AÇÃO DE REVISÃO E DECLARATORIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM 

PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGENCIA proposta por PABLO 

COSTA ESCOBAR contra RURAL PRIMAVERA LTDA. Aduz que firmou 

com o requerido CPR (Cédula de Produto Rural) para safra de milho 

2017/2017 para compra e venda de produtos agrícolas a serem aplicados 

na área de cultivo e que a empresa requerida não entregou todos os 

produtos para o cultivo do milho, conforme pactuado, deixando de plantar 

o milho safrinha 2017/2017. Relata que não houve o pagamento da CPR 

pela empresa requerida e nem o fornecimento de produtos para o plantio 

da lavoura de milho e que ocorreu desvio de finalidade da CPR, não 

havendo obrigação com a empresa requerida. Requer a concessão de 

tutela de urgência para que a requerida se abstenha de inserir o nome do 

autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, caso já tenha efetuado que 

providencia e exclusão imediata, bem como a suspensão de quaisquer 

tipos de cobrança, ante a nulidade da CPR e a suposta divida. No mérito 

pugna pela procedência da ação para declarar a nulidade da CPR, que 

seja efetuada a baixa do penhor de safra dados em garantia na cédula, 

condenação do requerido ao pagamento de multa de 30% e declarar nulo 

o contrato. Decide-se. Estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil 

que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. No presente caso, não estão preenchidos os 

requisitos acima mencionados, portanto, inadmissível acolher os pedidos 

formulados em sede de tutela de urgência, pois o requerente questiona o 

contrato firmado entre as partes, não havendo como reconhecer, desde 

logo, que exista prova capaz de evidenciar a probabilidade da alegação de 

que os produtos não foram entregues, uma vez que não há nos autos 

documentos que corroboram com as alegações do autor. Ademais, como 

dispõe a Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão 

de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Forte nesses 

fundamentos, o Estado-Juiz indefere a tutela pretendida, nos termos do 

artigo 300, do Código de Processo Civil, bem como o pedido de assistência 

judiciária gratuita por não preencher os requisitos mínimos exigidos pela 

lei, todavia considerando que a parte autora demonstrou por meio de 

documentos que está momentaneamente impossibilitada de arcar com as 

custas processuais deste feito, autoriza-se o recolhimento das taxas e 

custas processuais ao final do processo, nos termos do provimento 

n.18/2012- CGJ. Em consonância com o art.334, do atual Código de 

Processo Civil, designa-se o dia 14/06/2018, às 13h00min, para sessão de 

conciliação (art. 165, do NCPC). Conste que a sessão será realizada por 

conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Intimem-se as 

partes para comparecerem à audiência designada, advertindo-o que caso 

não haja autocomposição o prazo para contestação será contado na 

forma do artigo 335 do Código de Processo Civil. Apresentada 

contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias. Proceda-se a citação e intimação do requerido. 

Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, 

carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada com a 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. Primavera do Leste/MT, 22 de março de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002089-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX FABIANO LINO FERREIRA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

complementar a diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais), no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000373-61.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIRENE MARIA ALMEIDA CARVALHO (EXECUTADO)

AMILTON RODRIGUES DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que as partes foram devidamente citadas, não pagaram e não 

apresentaram embargos a execução, deste modo, impulsiono o presente 

feito, com a finalidade de intimar a parte autora, para requerer i que de 

direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004747-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO HART (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ALVES DIAS (EXECUTADO)

IVANILDES ALVES LIMA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000309-51.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GASPAR MARQUES CARDOSO (EXECUTADO)

JULIO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000950-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE BRANCALHAO MAZZO (EXECUTADO)

GELSON LUIZ MAZZO (EXECUTADO)

MAZZO & OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDIZON EUGENIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOCEDI GEMILAKI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000715-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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J.J. LAVANDERIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000715-04.2018.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 75.243,27; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[LIMINAR]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: J.J. 

LAVANDERIA LTDA - ME Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO Visto, 

Trata-se de AÇÃO DE SUSPENSÃO DE CONTA DE ENERGIA C/C PEDIDO 

DE LIMINAR proposta por J.J LAVANDERIA LTDA ME contra ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos qualificados. 

Aduz que é titular da Unidade Consumidora (UC) n° 6/1099772-4 e que em 

28 de dezembro de 2017 foi surpreendido pelo recebimento de uma conta 

com valor exorbitante, com vencimento em 20 de fevereiro de 2018 no 

valor de R$ 75.243,27 (setenta e cinco mil duzentos e quarenta e três 

reais e vinte e sete centavos), sendo alegado que os funcionários da 

requerida constataram uma anormalidade que teria supostamente 

provocado faturamento inferior ao correto. Informa que procurou a 

requerida e que apresentou requerimento administrativo nada data de 

31/01/2018, sendo julgado improcedente em 05 de fevereiro de 2018. 

Requer em tutela antecipada, inaudita altera pars, para determinar que a ré 

se ABSTENHA de efetuar a suspensão da cobrança do valor da fatura e o 

fornecimento de energia de elétrica ou seu imediato RESTABELECIMENTO, 

caso já tenha sido interrompido, bem como, se abstenha de inscrever o 

nome do autor nos órgãos SPC E SERASA, e por fim, estabeleça 

ASTREINTES caso descumprimento da ordem. Junta documentos. 

Decide-se. Preenchidos os requisitos, recebe-se a exordial nos seus 

precisos termos (art.319 e 320 do CPC) e passa-se a análise do pedido de 

tutela. De acordo com art. 294 a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, poderá ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 

Em relação à medida liminar, para o deferimento de tutela é indispensável 

ao menos à existência de dois requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, 

quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Nesse sentido dispõe do art. 300, do CPC: “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.” Com efeito, para o deferimento 

da tutela antecipada basta, segundo Humberto Theodoro Júnior, o 

seguinte: “Para alcançar a satisfação antecipada do direito material, a lei 

exige da parte a prova inequívoca tendente a um imediato juízo de 

verossimilhança, além do perigo de dano iminente, ou, alternativamente, o 

abuso de direito de defesa por parte do réu (art. 300). As medidas de 

urgência, apresentam-se sempre como excepcionais e não como mera 

faculdade da parte ou do juiz. Não podem ser recusadas, quando 

presentes os seus pressupostos legais e configuram abuso de direito ou 

de poder, quando promovidas fora dos condicionamentos rigorosos da 

lei”. (in "Curso de Direito Processual Civil", vol. I, 41ª ed., Forense: Rio de 

Janeiro, 2004, p.46). No que tange ao aspecto da verossimilhança das 

alegações, leciona Ernane Fidélis Dos Santos: “A verossimilhança, pois, e 

a prova inequívoca, são conceitos que se completam exatamente para 

informar que a antecipação da tutela só pode ocorrer na hipótese de juízo 

de máxima probabilidade, a certeza, ainda que provisória, revelada por 

fundamentação fática, onde presentes estão apenas motivos positivos de 

crença”. (Manual de Direito Processual Civil, v. I, 5ª ed., p. 30). Em relação 

ao perigo de dano, cita-se o ensinamento de Fredie Didier Jr., Paulo Sarno 

Braga e Rafael Oliveira: “O receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, mencionado no art. 300, do NCPC, que justifica a antecipação 

da tutela assecuratória é aquele risco de dano: i) concreto (certo), e, não, 

hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) 

atual, que está na iminência de ocorrer; e, enfim, iii) grave, que tem aptidão 

para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Enfim, o deferimento da 

tutela antecipada somente se justifica se a demora do processo puder 

causar à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade. Isto é, 

quando não for possível aguardar pelo término do processo para entregar 

a tutela jurisdicional”. (Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 2ª ed., Ed. 

Jus Podivm, p. 632/633). A requerida ao constatar a falha nos medidores 

de energia elétrica, e após realizar perícia unilateralmente, emite uma 

fatura com os valores que ela entende serem devidos, compelindo seu 

cliente ao seu pagamento, sob pena da suspensão do fornecimento de 

energia. Destaca-se que as concessionárias de serviço público, não 

podem se valer do corte de energia elétrica, com a finalidade de compelir 

os consumidores ao pagamento de faturas tidas como eventuais, que não 

retratam o consumo real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do 

colendo Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 

83/STJ. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento, no sentido de 

que o corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta 

regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do 

abastecimento em razão de débitos antigos, uma vez que ainda existe 

demanda judicial pendente de julgamento em relação a esses débitos. 

Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido (AgRg no 

AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016). 

Cita-se o entendimento no Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO 

MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO 

NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NÃO CABIMENTO – DÍVIDA 

PRETÉRITA – OUTROS MEIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ E 

DESTA CORTE – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL 

JUROS MORATÓRIOS – DATA CITAÇÃO VÁLIDA – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 do STJ) 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INOCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES – 

NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Configura-se legítima a cobrança de diferença 

apurada após vistoria realizada no medidor de energia elétrica e que 

obedeceu os ditames dispostos na legislação que rege a matéria. É ilegal o 

corte no fornecimento de energia elétrica com fundamento em fatura 

pretérita, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça e desta Corte Estadual. Dano moral configurado. No arbitramento 

da indenização por danos morais cabe ao julgador arbitrar o valor de 

acordo com o seu arbítrio, sopesando as circunstâncias do caso concreto 

e a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor. Não há que se falar 

em repetição de indébito, quanto não restou demonstrado nos autos a 

cobrança indevida ou o pagamento de débito inexistente. Os danos 

materiais, consubstanciados em lucros cessantes, não restaram 

comprovados no caso, não havendo que se falar no dever de indenizar. 

Por se tratar de relação contratual a incidência dos juros moratórios sobre 

indenização por danos morais inicia-se à partir da citação válida, e a 

correção monetária da data da sentença (arbitramento) conforme Súmula 

362 do STJ (TJ-MT - APL: 00021676720128110040 154708/2016, Relator: 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de 

Julgamento: 15/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

24/03/2017).(grifo nosso). Sendo assim, o corte no fornecimento de 

energia de elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de 

consumo entendido pela requerida a maior, segundo orientação 

jurisprudencial, não deve prevalecer. O corte, somente seria possível nos 

casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês. Dessa 

forma, a cobrança perpetrada, preenche os requisitos para concessão da 

tutela, pois o risco de dano irreparável decorre dos prejuízos decorrentes 

da suspensão da energia elétrica e inscrição do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito. Ademais, a medida pretendida não é 

irreversível, pois caso seja aferido posteriormente à improcedência da 

pretensão poderá ser restabelecido a inserção do nome nos órgão de 

proteção ao crédito. Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz defere a 

tutela de urgência pleiteada, nos termos do artigo 300, caput do Código de 

Processo Civil, para determinar que a empresa ré abstenha-se de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 

6/1099772-4, em razão do débito no importe de R$ 75.243,27 (setenta e 

cinco mil duzentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), com 

vencimento para o dia 20/02/2018; bem como, obste-se a parte ré de 

inscrever o nome e CPF da parte autora nos órgãos de restrição ao 
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crédito, em razão do débito supracitado, sob pena de aplicação de 

astreintes no importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia de 

descumprimento, limitando-se à importância de R$30.000,00 (trinta mil 

reais), até ulteriores deliberações deste juízo. Caso a energia elétrica já 

tenha sido suspensa, determina-se o restabelecimento, em 24 (vinte e 

quatro) horas. Para seguimento do feito, em consonância com o artigo 334 

do Código de Processo Civil, designa-se o dia 14/06/2018, às 17h00min, 

para sessão de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a sessão será 

realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. 

Cite-se e intime-se o requerido para comparecer a audiência. Conste que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, ou se 

qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente de 

intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. Por fim, autorizo o 

recolhimento das custas processuais ao final do processo, como medida 

excepcional, nos termos do provimento n.18/2012- CGJ. 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. 

Deferem-se os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da 

parte autora. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

09 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000858-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO ANDRADE (REQUERIDO)

EDSON APARECIDO ANDRADE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para indicar a 

parte autora para indicar em qual endereço o mandado deverá ser 

cumprido, bem como comprovar o depósito da diligência, para expedição 

de mandado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005911-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CARVALHO IBSCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LUIS ALMEIDA OAB - MT7732/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO PEREIRA ROCHA (RÉU)

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não recolheu as custas, 

conforme Id de petição nº 12203135 .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 dar andamento ao feito, sob pena 

de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004349-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIVIRINO CORREIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004238-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMAR OLIVEIRA DE MATOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA IOLANDA LERNER (EXECUTADO)

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (EXECUTADO)

J. K. SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JAIR KUMM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

 

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, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118630 Nr: 996-50.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIGATTI DIESEL LTDA, ARI ASSIS RIGATTI, 

ANDERSON RIGATTI, SONIA MARIA GEHLEN RIGATI, SAMARA DE MELO 

TEIXEIRA RIGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 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 

avaliação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136013 Nr: 7571-40.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO INACIO PAIVA, Aparecido Paiva, JOSÉ 

ROBERTO PATRÍCIO, MÁRCIA PATRÍCIO, MARIA HELENA VARGAS PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 

10752-B, ELOANE V. EVANGELISTA - OAB:MT/14.961-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-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 a devolução das correspondências encaminhadas aos 
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executados, no prazo de 05 dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001065-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL LIMA NASCIMENTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em cumprimento à decisão judicial, 

DESIGNO PERÍCIA para o dia 07 de MAIO de 2018, às 10h00min. INTIMO as 

partes, através dos seus advogados, para que compareçam à perícia 

designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua 

Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 07/04/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001219-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIDA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em cumprimento à decisão judicial, 

DESIGNO PERÍCIA para o dia 07 de MAIO de 2018, às 10h30min. INTIMO as 

partes, através dos seus advogados, para que compareçam à perícia 

designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua 

Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 07/04/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001240-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE GARCIA DE SOUZA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em cumprimento à decisão judicial, 

DESIGNO PERÍCIA para o dia 07 de MAIO de 2018, às 10h45min. INTIMO as 

partes, através dos seus advogados, para que compareçam à perícia 

designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua 

Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 07/04/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001277-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR TERESINHA CERUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em cumprimento à decisão judicial, 

DESIGNO PERÍCIA para o dia 07 de MAIO de 2018, às 11h00min. INTIMO as 

partes, através dos seus advogados, para que compareçam à perícia 

designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua 

Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 07/04/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001459-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANITA MARIA RUARO DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em cumprimento à decisão judicial, 

DESIGNO PERÍCIA para o dia 07 de MAIO de 2018, às 11h15min. INTIMO as 

partes, através dos seus advogados, para que compareçam à perícia 

designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua 

Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 07/04/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001461-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDES PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em cumprimento à decisão judicial, 

DESIGNO PERÍCIA para o dia 07 de MAIO de 2018, às 11h30min. INTIMO as 

partes, através dos seus advogados, para que compareçam à perícia 

designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua 

Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 07/04/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001571-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em cumprimento à decisão judicial, 

DESIGNO PERÍCIA para o dia 07 de MAIO de 2018, às 13h00min. INTIMO as 

partes, através dos seus advogados, para que compareçam à perícia 

designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua 

Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 07/04/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001593-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO CEZAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em cumprimento à decisão judicial, 

DESIGNO PERÍCIA para o dia 07 de MAIO de 2018, às 13h15min. INTIMO as 

partes, através dos seus advogados, para que compareçam à perícia 

designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua 

Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 07/04/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora 

Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001675-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BISPO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em cumprimento à decisão judicial, 

DESIGNO PERÍCIA para o dia 07 de MAIO de 2018, às 13h30min. INTIMO as 

partes, através dos seus advogados, para que compareçam à perícia 

designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua 

Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 07/04/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001663-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AURENICE MENDES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em cumprimento à decisão judicial, 

DESIGNO PERÍCIA para o dia 07/05/2018, ás 13h45min. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 

9 de abril de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001740-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO HANEMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em cumprimento à decisão judicial, 

DESIGNO PERÍCIA para o dia 07/05/2018, ás 14h00. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 

9 de abril de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001834-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BELISIO ALVES MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em cumprimento à decisão judicial, 

DESIGNO PERÍCIA para o dia 07/05/2018, ás 14h15min. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 

9 de abril de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002024-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MICHELOTTI DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em cumprimento à decisão judicial, 

DESIGNO PERÍCIA para o dia 07/05/2018, ás 14h30min. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 

9 de abril de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002035-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em cumprimento à decisão judicial, 

DESIGNO PERÍCIA para o dia 07/05/2018, ás 14h45min. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 

9 de abril de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002111-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA LINA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em cumprimento à decisão judicial, 

DESIGNO PERÍCIA para o dia 07/05/2018 ás 15h00. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 

9 de abril de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002343-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em cumprimento à decisão judicial, 

DESIGNO PERÍCIA para o dia 07/05/2018, ás 15h15min. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 

9 de abril de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002508-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ROBERTO BRUNETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1002508-12.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 07/05/2018 ás 

15h45min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 9 de abril de 2018. Lidiane Memoria 
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Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002458-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARIA RIBAS HILARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1002458-83.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 07/05/2018 ás 

16h00. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 9 de abril de 2018. Lidiane Memoria 

Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002118-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA COSTA DE DEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1002118-42.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 07/05/2018 ás 

16h15min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 9 de abril de 2018. Lidiane Memoria 

Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000560-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000560-98.2018.8.11.0037 REQUERENTE: SUELI PEREIRA MARTINS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Compulsando 

detidamente o feito, verifico que a parte requerente pugnou pelo 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, nada 

comprovou. Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerente para 

comprovar a miserabilidade alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

recolher as custas devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância 

com o disposto no artigo 456, §1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil e o Provimento nº 43/2014-CGJ. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000485-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES TONET MINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000485-59.2018.8.11.0037 AUTOR: MARINES TONET MINO RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por MAIRNES TONET MINO em face do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, na qual se pretende o recálculo e pagamento 

de diferenças salariais resultantes da implantação do Plano de 

Estabilização Econômica (Lei n° 8.880/94), em decorrência do qual a parte 

requerida não teria realizado a correta conversão em Unidade Real de 

Valor (URV) no dia 1º de março de 1994. Requer, assim, a procedência da 

pretensão para condenar o ente municipal a pagar as diferenças da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, 

referente aos anos de 2013 a 2017, aplicando-se o índice de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento). É o relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, consigno que é caso de improcedência liminar do 

pedido, nos termos do artigo 332, inciso III, do Código de Processo Civil, 

vez que o feito dispensa instrução probatória e o pedido contraria 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, no RE 561.836, com 

repercussão geral. Cinge-se a questão à legitimidade da incorporação, na 

folha de pagamento relativa à parte requerente, do percentual equivalente 

a 11,98%, em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como 

o pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação. 

Há que se registrar, em princípio, que o direito ao acréscimo percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor público, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não caracteriza um aumento na remuneração, mas 

sim o reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento 

da conversão da moeda em relação aqueles que recebem seus 

vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado. Nesse 

ponto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, 

acarretado pela equivocada conversão, deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. Sob tal 

perspectiva, pontuou o Supremo Tribunal Federal que o término da 

incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória. No caso sub examine, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT reestruturou a carreira de seus servidores no ano de 2001, 

através da Lei nº 704 de 20/12/2001. O acréscimo percentual, ou o direito 

à incorporação, demanda, por conseguinte, que os vencimentos sejam 

pagos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, na forma do 

artigo 168 da Constituição Federal. Isso porque, como bem ressaltado pelo 

MINISTRO LUIZ FUX, do Supremo Tribunal Federal, “apenas terão direito ao 

índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, 

os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de 

trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder 

Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento 

ocorre no dia 20 de cada mês”, ressaltando, inclusive, que “no caso do 

Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido 

índice”. A ampla repercussão das demandas envolvendo a discussão 

sobre o direito à incorporação da equivocada conversão do Cruzeiro Real 

em URV acabou por incutir, nos jurisdicionados, a falsa ideia de que todo e 

qualquer servidor público teria direito ao acréscimo percentual de 11,98%, 

ou do índice decorrente do processo de liquidação. Todavia, apenas os 

servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de 

trabalho fazem jus ao acréscimo, excluindo, por conseguinte, os 

servidores do Executivo Municipal. O Supremo Tribunal Federal não 

reconheceu, portanto, aos servidores públicos do Poder Executivo o 

direito à incorporação, afirmando, consoante retro transcrito, que a 

recomposição de 11,98% na remuneração dos servidores, por erro no 

critério de conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo. As 

perdas decorrentes da conversão dos vencimentos dos servidores 

públicos em URV, ocorrida nos idos de 1994, atingiram unicamente o 

funcionalismo que recebia seus estipêndios no dia 20 de cada mês, caso 

dos Membros do Poder Judiciário e Legislativo, do Ministério Público e dos 

Tribunais de Contas. Nesse sentido: RECURSO. Extraordinário. 

Admissibilidade. Servidor Público do Poder Executivo. Vencimentos. 

Reajustes. 11,98%. Conversão em URV. Art. 168 da CF. Impossibilidade. 

Agravo regimental provido. Extraordinário conhecido e provido. Ação 

julgada improcedente. A recomposição de 11,98% na remuneração dos 

servidores, por erro no critério de conversão da URV, não se aplica aos 

do Poder Executivo. (AI 394077 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, 

Primeira Turma, julgado em 01/02/2005, DJ 04-03-2005 PP-00017 EMENT 

VOL-02182-05 PP-00823) Para o MINISTRO CEZAR PELUSO não se pode 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 151 de 706



aplicar a “servidor do Poder Executivo orientação peculiar aos servidores 

dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, os quais têm 

os vencimentos e proventos estipulados e pagos com base no dia 20 de 

cada mês, daí porque o STF lhes tem reconhecido direito à recomposição 

de 11,98%, resultante de erro no critério de conversão, em URV, dos 

valores das suas remunerações”. Em regra, os servidores do Poder 

Executivo recebiam os salários com base no último dia do mês trabalhado, 

não sofrendo perda alguma diante dos critérios determinados pela 

legislação federal. Inobstante, a recomposição salarial foi efetivamente 

paga pelo Poder Executivo Municipal, mediante a Lei Municipal nº Lei nº 

704 de 20/12/2001. Portanto, a diferença relativa ao disposto no artigo 25, 

§1º, da Lei nº 8.880/94 foi efetivamente paga na folha salarial 

subsequente, nos moldes do artigo 25, §1º, II, da Lei nº 8.880/94. Logo, 

diversamente dos servidores dos outros Poderes, a parte autora, 

servidora do Poder Executivo, não sofreu nenhum prejuízo com a 

conversão da URV. Ademais, importante consignar que, com a vigência da 

lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, em 20/12/2001, passou a fluir, a partir de 

então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as diferenças, 

se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo padrão de 

vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento da ação 

ocorreu apenas em 2018, eventuais diferenças salariais encontram-se 

fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual entendimento dos 

Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO 

DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 11,98% SOBRE OS 

VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), PERCENTUAL SOLICITADO 

QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA URV EM REAL. MANTIDA A 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA 

PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser 

compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando 

houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um 

novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo sido a ação 

ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da carreira dos 

servidores que serviu de limitador temporal para as diferenças 

remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que acolheu a 

prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, c/c artigo 332, inciso III, ambos do 

Código de Processo Civil. Defiro a justiça gratuita. Honorários advocatícios 

pela parte requerente, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto 

no artigo 98 do mesmo códex. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001078-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO SILVA PATROCINIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em cumprimento à decisão judicial, 

DESIGNO PERÍCIA para o dia 07 de MAIO de 2018, às 10h15min. INTIMO as 

partes, através dos seus advogados, para que compareçam à perícia 

designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua 

Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 09/04/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002569-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICIR ZUCCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em cumprimento à decisão judicial, 

DESIGNO PERÍCIA para o dia 07 de MAIO de 2018, às 16h45min. INTIMO as 

partes, através dos seus advogados, para que compareçam à perícia 

designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua 

Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 07/04/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177735 Nr: 9474-42.2016.811.0037

 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: VALDAIR GAERTNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, GISLAINE ALVES YAMASHITA - OAB:MT 19.900, RAQUEL 

DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9474-42.2016.811.0037 (Código 177735)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente pugna pela intimação 

da parte requerida para o restabelecimento do benefício, tendo em vista o 

deferimento de tutela antecipada.

Assim, intime-se a parte requerida para que proceda à implantação do 

benefício concedido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de apuração 

de crime de desobediência.

No mais, certifique-se a secretaria sobre a realização da perícia 

determinada à fl. 90.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 172585 Nr: 6598-17.2016.811.0037

 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: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI TELES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

LUCIANA FERNANDES RABELO - OAB:9031-B-MT, TIAGO ALVES DA 

SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7662

 Processo nº 6598-17.2016.811.0037 (Código 172585)

Vistos.

Intime-se o requerido, pessoalmente, conforme determinado à fl. 86.

Sem prejuízo, proceda a Secretaria às anotações necessárias ao 

cadastro do advogado habilitado à fl. 76.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135665 Nr: 7297-76.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERES NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, RAFAEL SOLDERA DALLEK - OAB:20.688- O MT, 

WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7297-76.2014.811.0037 (Código 135665)

Vistos.

Considerando que nada foi requerido, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135084 Nr: 6854-28.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MARTINS DA SILVA

 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:

 Processo nº 6854-28.2014.811.0037 (Código 135084)

 Vistos.

Tendo em vista a indicação de perícia pelo ESTADO DE MATO GROSSO na 

petição de fl. 260, encaminhe-se o feito à CONTROLADORIA-GERAL DO 

ESTADO (Rua Júlio Domingos de Campos, S/N, Complexo Paiaguás, CPA, 

CEP 78.049-923 – Cuiabá/MT), cumprindo-se integralmente a decisão de 

fls. 257/258.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135085 Nr: 6855-13.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO TINOR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN CRISTINA VIANA CORA - 

OAB:MT/22342/O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6855-13.2014.811.0037 (Código 135085)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer 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, 04 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146854 Nr: 2948-93.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA EVANETE ROMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 
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OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº: 2948-93.2015.811.0037 (Código 146854)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer 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, 04 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163266 Nr: 1791-51.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ SOUZA PARENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAS CARDOSO - 

OAB:5.209-O

 Processo nº: 1791-51.2016.811.0037 (Código 163266)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer 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, 04 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122658 Nr: 5200-40.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA, ROSA MARIA DE 

OLIVEIRA, FRANCILEI SOUZA DE OLIVEIRA, JUSCELON SOUZA DE 

OLIVEIRA, MARCILEI SOUZA DE OLIVEIRA, ROSANGELA MARIA SOUZA 

DE OLIVEIRA, AILTON SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHÃES - OAB:MT/ 21.412, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - 

OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Processo nº: 5200-40.2013.811.0037 (Código 122658)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, informar se ainda possui interesse na produção de prova oral.

Em seguida, decorrido o prazo assinalado, certifique-se e venham os 

autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136366 Nr: 7850-26.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maísa Macedo Dysarsz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 7850-26.2014.811.0037 (Código 136366)

Vistos.

Sobre a petição de fl. 189, diga a parte requerente, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145918 Nr: 2497-68.2015.811.0037

 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: NADIR APOLINÁRIA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, CLEUZA ALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18.597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2497-68.2015.811.0037 (Código 145918)

Vistos.

Defiro o petitório retro. Para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10/07/2018 às 14:40.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Ciência ao Ministério Público, ante a existência de interesse de pessoa 

incapaz (fl. 93).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138235 Nr: 9153-75.2014.811.0037

 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
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 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA FERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9153-75.2014.811.0037 (Código 138235)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, 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, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71102 Nr: 3416-33.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:11949/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3416-33.2010.811.0037 (Código 71102)

Vistos.

Em tempo, retifico a decisão de fl. 179, visto que o ESTADO DE MATO 

GROSSO é parte exequente no feito.

 Sem prejuízo, cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente 

atualizando, sob pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, e de imediata expedição de mandado de avaliação e 

penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar o executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200430 Nr: 8668-70.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:20.688- O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8668-70.2017.811.0037 (Código 200430)

 Vistos.

Tendo em vista a indicação de perícia pelo ESTADO DE MATO GROSSO na 

petição de fl. 10, encaminhe-se o feito à CONTROLADORIA-GERAL DO 

ESTADO (Rua Júlio Domingos de Campos, S/N, Complexo Paiaguás, CPA, 

CEP 78.049-923 – Cuiabá/MT), cumprindo-se integralmente a decisão de 

fls. 07/08.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138838 Nr: 9583-27.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9583-27.2014.811.0037 (Código 138838)

Vistos.

Considerando que a execução é referente a cobrança de honorários 

advocatícios, proceda-se corretamente ao preenchimento dos 

documentos necessários visando à expedição do precatório e/ou 

requisição de pequeno valor – RPV, conforme o cálculo apresentado à fl. 

44.

Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113294 Nr: 3651-29.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEROTILDES MACHADO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONCALVES - OAB:505/O

 Processo nº: 3651-29.2012.811.0037 (Código 113294)

Vistos.

Considerando a petição de fls. 101/109, expeça-se novo RPV/Precatório 

com as observâncias descritas, bem como os dados fornecidos à fl. 110.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64951 Nr: 4702-80.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA ALICE CALVO CARUCCIO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, Sandra Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº 4702-80.2009.811.0037 (Código 64951)

 Vistos.

Considerando os relatos de ambas as partes acerca do equívoco na 

elaboração dos cálculos de fls. 378/381, chamo o feito à ordem e 

REVOGO a decisão de fl. 391.

Desse modo, remeta-se novamente o feito à Contadoria do Juízo, 

devendo-se observar as manifestações de fls. 392/395 e 396/399.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, considerando que o Novo Código de Processo Civil visa 

estimular a autocomposição em fase processual, intimem-se as partes 

para se manifestarem sobre eventual interesse na designação de 

audiência de conciliação no Centro Judiciário de Solução e Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, a fim de conferir celeridade 

processual.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56113 Nr: 3668-07.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAL BONISI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA LAGES 

ECHEVERRIA- PROCURADORA FEDERAL - MAT. 1585248 - 

OAB:OAB/MT 5319

 Processo nº 3668-07.2008.811.0037 (Código 56113)

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO oferecidos pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando, em síntese, excesso na 

execução, vez que o cálculo foi elaborado sem observância do 

transcurso do prazo prescricional.

Às fls. 264/270, a exequente apresentou resposta aos embargos.

A contadoria do juízo apresentou os cálculos às fls. 272/275.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, constato que o executado fundamenta seus 

embargos no fato de que os cálculos realizados pela parte exequente e 

pela contadoria não observaram a prescrição quinquenal relativa aos 05 

(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Neste viés, compulsando detidamente o feito, percebe-se que é 

necessária uma readequação dos cálculos apresentados no processo, 

vez que não se atentaram ao “item 7” do acórdão de fl. 228, o qual 

determina observância a prescrição quinquenal.

Desse modo, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os Embargos à Execução para RECONHECER O 

EXCESSO na execução e DETERMINAR a elaboração de novo cálculo pela 

Contadoria do Juízo, para apuração do valor devido de acordo com a 

fundamentação supra.

Custas e honorários advocatícios pela parte embargada, estes fixados em 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º, do 

mesmo códex.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169406 Nr: 4987-29.2016.811.0037

 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: IRACILDA TERESINHA SOSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº: 4987-29.2016.811.0037 (Código 169406)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer 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, 04 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151761 Nr: 5179-93.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS OLIVEIRA CLARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA DE SOUZA RIBEIRO 

CHAVES - PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A, PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12.568/MT, ROSMERI 

VALDUGA - OAB:11550/MT

 Processo nº: 5179-93.2015.811.0037 (Código 151761)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que foi proferida sentença nestes autos, de 

modo que deve prosseguir apenas os autos principais.

Assim, desentranhem-se as fls. 24/38, as quais deverão ser juntadas aos 

autos em apenso (código 36019).

Ademais, constato que não houve a expedição de precatório referente 

aos honorários advocatícios no valor mencionado às fls. 37/38 (R$ 

28.846,49).

Diante disso, proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários 

visando à expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – 

RPV, devendo-se observar as informações contidas no ofício de fl. 26.

Com o cumprimento das determinações, arquivem-se estes autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 36019 Nr: 4017-15.2005.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS OLIVEIRA CLARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A, PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12.568/MT, ROSMERI 
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VALDUGA - OAB:11550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4017-15.2005.811.0037 (Código 36019)

Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da decisão dos autos em apenso.

Sem prejuízo, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118562 Nr: 923-78.2013.811.0037

 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: DAL, AAL, RAAL, ADRIANA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 923-78.2013.811.0037 (Código 118562)

 Vistos.

Em analise dos autos, verifico que o requerido, devidamente intimado para 

a referida audiência (fl. 120), não compareceu ao ato processual, 

tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o direito de 

ofertar alegações finais.

Ademais, consta que a parte requerente apresentou alegações finais 

remissivas à inicial, conforme termo de fl. 126.

Dessa forma, consoante pleiteado à fl. 133, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público Estadual para manifestação.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116704 Nr: 7352-95.2012.811.0037

 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: LETICIA DE SOUZA WBATUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA SANFELICE GAVIOLI - 

OAB:14587/MT, WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAS CARDOSO 

- OAB:5.209-O

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o autora para no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200215 Nr: 8558-71.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA ALVES DOS SANTOS

 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:

 Processo nº 8558-71.2017.811.0037 (Código 200215)

 Vistos.

Tendo em vista a indicação de perícia pelo ESTADO DE MATO GROSSO na 

petição de fl. 10 dos autos em apenso (cód. 200430), encaminhe-se o 

feito à CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO (Rua Júlio Domingos de 

Campos, S/N, Complexo Paiaguás, CPA, CEP 78.049-923 – Cuiabá/MT), 

cumprindo-se integralmente a decisão de fls. 09/10.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176359 Nr: 8717-48.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMS - MULTIVENDAS LTDA ME, MILENA 

ALMEIDA VALENTIM, ROSIVANE LIMA DOS SANTOS, STEFANO MARTINS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAL VITO - OAB:19830/MT, 

EDMILSON BENEDITO RONDON - OAB:19220/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na exceção de 

pré-executividade, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte excipiente ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, pois 

incabíveis na espécie (STJ, EREsp 1.048.043/SP, 29/06/2009; STJ, AgRg 

no REsp 1.196.651/MG, 30/11/2011).Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, dar prosseguimento ao feito, trazendo aos autos cálculo atualizado 

de seu crédito, bem como requerer o que entender de direito.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 04 de abril de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71268 Nr: 3582-65.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO LUCIANO DE LIMA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o autora para no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199960 Nr: 8475-55.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE SANTOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8475-55.2017.811.0037 (Código 199960)

 Vistos.

Tendo em vista a indicação de perícia pelo ESTADO DE MATO GROSSO na 

petição de fl. 10 dos autos em apenso (cód. 200430), encaminhe-se o 

feito à CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO (Rua Júlio Domingos de 

Campos, S/N, Complexo Paiaguás, CPA, CEP 78.049-923 – Cuiabá/MT), 

cumprindo-se integralmente a decisão de fls. 08/09.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48991 Nr: 4287-68.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE os pedidos vertidos na exceção de 

pré-executividade e JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil, para DETERMINAR:1.DECLARAR QUITADO o crédito tributário 

cobrado nos autos;2.A transferência de R$ 6.058,88 (seis mil e cinquenta 

e oito reais e oitenta e oito reais), para a conta bancária indicada pelo 

executado à fl.76;3.A manutenção do valor bloqueado na conta corrente, 

até a vinda do valor dos honorários advocatícios atualizado;4.A remessa 

dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos honorários 

advocatícios fixados no despacho inicial de fl. 05.5.Com a vinda do valor, 

proceda-se à transferência em favor do exequente e, restando saldo 

remanescente, libere-se em favor do executado.Sem custas processuais 

e despesas processuais.Deixo de fixar honorários advocatícios em favor 

do advogado público, uma vez que já foram fixados.Proceda-se ao 

desbloqueio da conta poupança.Após, certificado o trânsito em julgado e 

cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 06 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 204610 Nr: 1618-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BORGES DE MENEZES, LILIAN COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B, VINICIUS MANOEL - OAB:318862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequee da audiência 

marcada para o dia 25/04/2018 às 13h30, bem como para providenciar o 

pagamento da diligência para cumprimento do Mandado, recolhendo-a 

através da Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Apresentado o comprovante de pagamento de diligência, encaminhe à 

Central de Mandados para o cumprimento do ato. Cumprido, devolva-se ao 

Juízo de origem.

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134580 Nr: 6434-23.2014.811.0037

 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: GERSI RUSSI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, OESTE 

AGROPECUARIA E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8.548, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15.779

 Vistos. Considerando que a Procuradoria da Fazenda Nacional não 

devolveu os autos até a presente data, impossibilitando a realização desta 

audiência, redesigno-a para o dia 12/06/2018, às 13:30. Saem os 

presentes intimados. Intime-se a parte requerida, bem como os ausentes. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 198859 Nr: 8041-66.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maísa Macedo Dysarsz

 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 8041-66.2017.811.0037 (Código 198859)

Vistos.

Cumpra-se a decisão anterior de fl. 28.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 22406 Nr: 3258-56.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREMA DE MELLO & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, MANOEL JOSÉ DE REZENDE NETO - 

OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO 

ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Processo nº 585/2002 (Código 22406)

 Vistos.

Ante a ausência de interessados na adjudicação do bem no leilão 

anteriormente realizado, defiro o petitório retro.

Para tanto, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para atualização 

do valor de fl. 46.

Em seguida, com fundamento no artigo 730 do Código de Processo 

Civil/2015, DETERMINO A REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO para 

ALIENAÇÃO DOS BENS PENHORADOS, feita pela Gestora Judiciária.

NOMEIO, com fundamento no artigo 883 do CPC/2015, para o encargo os 

Leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, Leiloeira Pública Oficial 

matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 22, e JOABE BALBINO DA 

SILVA, Leiloeiro Público Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 

29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013, 

ressaltando que referidos leiloeiros estarão compromissados quando da 

sua intimação deste despacho.

Intimem-se os leiloeiros para que indiquem data para a realização do leilão 

e retornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48991 Nr: 4287-68.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 
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COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE os pedidos vertidos na exceção de 

pré-executividade e JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil, para DETERMINAR:1.DECLARAR QUITADO o crédito tributário 

cobrado nos autos;2.A transferência de R$ 6.058,88 (seis mil e cinquenta 

e oito reais e oitenta e oito reais), para a conta bancária indicada pelo 

executado à fl.76;3.A manutenção do valor bloqueado na conta corrente, 

até a vinda do valor dos honorários advocatícios atualizado;4.A remessa 

dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos honorários 

advocatícios fixados no despacho inicial de fl. 05.5.Com a vinda do valor, 

proceda-se à transferência em favor do exequente e, restando saldo 

remanescente, libere-se em favor do executado.Sem custas processuais 

e despesas processuais.Deixo de fixar honorários advocatícios em favor 

do advogado público, uma vez que já foram fixados.Proceda-se ao 

desbloqueio da conta poupança.Após, certificado o trânsito em julgado e 

cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 06 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170932 Nr: 5668-96.2016.811.0037

 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: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIRST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LEMOS FERNANDES 

RIGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

para:•DECRETAR a resolução do contrato de compra e venda firmado 

entre as partes objeto deste feito;•DETERMINAR a anulação da Escritura 

Pública de Compra e Venda com Reserva de Domínio, lavrada no Segundo 

Ofício Notarial de Primavera do Leste/MT, no livro nº 55-E, folhas nº 

192/194, protocolo nº 15.164.Custas e despesas processuais pela parte 

requerida.Fixo honorários advocatícios em favor do advogado público no 

valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), atendendo ao 

disposto no artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de abril de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133169 Nr: 5337-85.2014.811.0037

 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: GV COMERCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 04 de abril 

de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70472 Nr: 2781-52.2010.811.0037

 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: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - 

OAB:18480-B, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS 

GREGORIO MUNDIUM - OAB:14235-O, RENATA CARRETO - 

OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, ROSICLER 

SZADKOSKI - OAB:73250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 Processo nº: 2781-52.2010.811.0037 (Código 70472)

Vistos.

Defiro o pedido de informações junto à Delegacia da Receita Federal, 

através do Sistema INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e ao Sistema SIEL.

Defiro, ainda, o pedido de expedição de ofício às concessionárias de água 

e energia, bem como às empresas de telefonia VIVO, TIM, OI e CLARO, a 

fim de buscar o endereço dos executados.

Insta consignar que o pedido possui respaldo no artigo 256, do Código de 

Processo Civil, veja-se:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que 

recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a 

notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca 

houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas 

as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo 

de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou 

de concessionárias de serviços públicos.

Com a vinda das informações, expeça-se mandado de citação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149200 Nr: 3947-46.2015.811.0037

 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: VALDEVINO VICENTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR 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 da cessação do benefício de 

auxílio-doença (15/06/2015 – fl. 76), acrescidos de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação 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, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

determinar o estabelecimento da aposentadoria por invalidez, nos termos 

já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 60 (sessenta) 

dias.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 
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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.Ainda, 

arbitro honorários em favor do advogado público, no valor de R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais) nos termos do artigo 85, §§3º e 19º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo 

código.Deixo de proceder à remessa necessária dos autos à Instância 

Superior, ante o disposto no artigo 496, §3º, I, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177642 Nr: 9413-84.2016.811.0037

 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: GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES, JAINE LUCI 

SELIG CEZAR, SANDRA MARIA ORTIZ PASSINATO, MARIA TACIANA 

DIAS ORTEGA, MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, DORILÉIA ADRIANA 

SANTOS SILVA DE TONI, MARIA NILZA FEITOSA MENDES, CLAUDIA 

REJANE NOWOTNY, SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA, DANIELI 

CRISTINA AMANTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA MOURA BARRETO - 

OAB:19488-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 04 de abril 

de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177666 Nr: 9432-90.2016.811.0037

 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: LUZIA ARCELINA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e/ NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterados os termos da 

sentença proferida às fls. 64/65.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 04 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 406 Nr: 662-41.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDIMAR SERVI. DE TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:3.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelo executado.Fixo honorários advocatícios em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos pelo executado em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de 

Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras 

existentes e ao desbloqueio de contas.Após, certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 02 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 413 Nr: 669-33.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO CONSTRUTORA E RECUPERADORA 

PIMENTEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, MARIA JOSE DO 

NASCIMENTO - OAB:3.813, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelo executado.Fixo honorários advocatícios em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos pelo executado em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de 

Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras 

existentes e ao desbloqueio de contas.Após, certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 02 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 49324 Nr: 4678-23.2007.811.0037

 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): ELENIR DOS SANTOS PEGORARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B

 Processo nº 4678-23.2007.811.0037 (Código 49324)

Vistos.

Ante o teor da petição de fl. 92, deverão os feitos contra o mesmo 

devedor tramitar em apenso, sem unificação dos créditos.

Assim, proceda-se a Secretaria à separação dos feitos, com o 

cancelamento das baixas e sua reativação, apensando-os para tramitarem 

em apartado.

Após, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56126 Nr: 3674-14.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR RENATO GHISLENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelo executado.Fixo honorários advocatícios em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos pelo executado em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de 

Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras 

existentes e ao desbloqueio de contas.Após, certificado o trânsito em 
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julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 02 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69261 Nr: 1569-93.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE MOVEIS 3A LTDA - ME, 

LEONORA NOGUEIRA ARALDI, ALEX ANDRÉ ARALDI, ONORINA ARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B

 Processo nº: 1569-93.2010.811.0037 (Código 69261)

Vistos.

Ante a petição de fl. 57, defiro o pedido de penhora on line em nome dos 

sócios codevedores.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101707 Nr: 1142-62.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEIA MARIA MONTEIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Processo nº 1142-62.2011.811.0037 (Código 101707)

Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino a 

suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109287 Nr: 8492-04.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO, MARIA 

ELIANA GUILHERMETTI DE CARVALHO, MOISES PEREIRA DE CARVALHO, 

IRACEMA MARIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelos executados.Fixo honorários advocatícios 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos pelos executados em favor 

do advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de 

Processo Civil.Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar conta bancária para a liberação da quantia bloqueada à fl. 

43.Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131513 Nr: 3999-76.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACREFORT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

RAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORALICE SELAYSIM DE 

CAMPOS - OAB:15.600/GO

 Processo nº 3999-76.2014.811.0037 (Código 131513)

Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino a 

suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENOR DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000311-84.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WALDENOR DE JESUS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Manifeste-se 

a parte autora, por intermédio da Defensoria Pública, acerca do 

cumprimento da tutela satisfativa complementar deferida, bem como 

acerca do teor do Ofício nº 89/2018, da Secretaria Municipal de Saúde (Id 

11605034), e da manifestação do Município de Primavera do Leste (Id 

11605005). Em havendo a necessidade de bloqueio e sequestro de 

valores do erário para o eventual cumprimento da obrigação, tendo em 

vista o Provimento 02/2015-CGJ e, sobretudo, os princípios que devem 

nortear a aquisição de produtos e/ou serviços às expensas da 

Administração Pública, deverá o(a) autor(a) apresentar 3 (três) 

orçamentos, atualizados e legíveis, ou justificar, pormenorizadamente, a 
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impossibilidade de juntar todos. Fixo prazo de até 30 (trinta) dias. Com o 

decurso do prazo, concluso para deliberação. Primavera do Leste/MT, 6 

de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002114-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002114-68.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MANOEL MESSIAS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cancele-se a 

audiência de conciliação, designada automaticamente pelo sistema. 

Solicite-se Parecer Técnico do NAT, encaminhando-se todas as peças 

deste feito. Após, promova-se a imediata conclusão. Cumpra-se com 

urgência, servindo o presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera 

do Leste/MT, 8 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE LUZIA HENZ HACHMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000319-61.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARGARETE LUZIA HENZ HACHMANN Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, À base dos 

questionamentos do NAT (Parecer Técnico nº 436/2018, Id 12332290), 

junte a autora o laudo com a justificativa médica e as hipóteses de 

diagnóstico para os exames requeridos. Fixo prazo de 30 (trinta) dias. 

Cumprida a diligência ou decorrido o prazo sem manifestação, concluso o 

processo. Primavera do Leste/MT, 6 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004467-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (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 DESPACHO Processo: 

1004467-18.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E 

DANOS, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ATACADO CENTRAL COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Intimo a parte 

promovida a se manifestar ao pedido de parcelamento proposto nos autos 

pelo promovente no prazo de cinco dias. Após, volte-me conclusos para 

deliberações. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001380-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UERICA FERREIRA DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1001380-54.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 12.157,00; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. 

LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: UERICA FERREIRA DA SILVA ALVES 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) EXECUTADO: UERICA FERREIRA DA 

SILVA ALVES Data de Distribuição da Ação: 19/04/2017 10:16:06. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Execuçãol promovida pela EXEQUENTE: INSTITUTO 

EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME em face de EXECUTADO: UERICA 

FERREIRA DA SILVA ALVES, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de nota promissória, de 20/07/2015 hora executada nestes autos. 

VALOR TOTAL DO DÉBITO - Total para Pagamento: R$11.569,11. 

Despacho/Decisão:Defiro o pedido (id. 9415089).Cite-se o executado por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256 e seguintes 

do Novo Código de Processo Civil, para, querendo, responder a ação no 

prazo legal.Às providências. .Assinado digitalmente EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) 

de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias 

para opor(oporem) embargos. 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, NOEMIA KLEIN FERNANDES, digitei.PRIMAVERA DO LESTE, 9 

de abril de 2018 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - 

TELEFONE: (66) 3500 1100

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001758-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUCAS DE SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001758-73.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 22.757,22; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, LIMINAR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EDSON LUCAS DE SOUZA XAVIER Parte Ré: 
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REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata- se da ação 

declaratória de nulidade de cobrança de mensalidade cumulada com 

pedido de antecipação de tutela de urgência em que Edson Lucas de 

Souza Xavier pleiteia em desfavor de Unic Educacional LTDA. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

30/07/2018, às 09h00min, 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. O requerente pactuou 

contrato de prestação de serviços educacionais com a instituição de 

ensino ré no primeiro semestre do ano de 2014, sob o curso de 

Agronomia, sendo beneficiado por bolsa no percentual de 70% pelo Fundo 

de Financiamento Estudantil (FIES), mais 30% da bolsa diretor, concedida 

para os alunos que residem em outros municípios. Relata que foi 

surpreendida por supostos débitos lançados pela instituição de ensino, 

que totaliza o valor de R$3.067,94(três mil, sessenta e sete reais e 

noventa e quatro centavos), descrito como “ Serviços Educacionais Fies”. 

Todavia, ressalta a existência de débitos referente à segunda chamada de 

avaliações oficiais que são devidas pelo aluno, no qual será adimplido o 

mais breve possível. Aponta que todas as tentativas de solucionar o litígio 

administrativamente com a reclamada restaram infrutíferas, posto que o 

único meio de concluir o aditamento do primeiro semestre do ano de 2018 

condiciona ao adimplemento do débito. Contudo, foi gerado boleto de 

cobrança no valor de R$2.757,22(dois mil, setecentos e cinquenta e sete 

reais e vinte e dois centavos), sem aplicação de juros. Alega que foi 

informado pela instituição de ensino que a partir do primeiro semestre do 

ano de 2018, a bolsa no percentual de 30% será revogada, bem como a 

bolsa no percentual de 70% concedida pelo fundo de financiamento 

estudantil será reduzida para o percentual de 49%. Afirma a requerente 

que está impossibilitada de exercer qualquer atividade curricular oferecida 

pela instituição e ensino. Todavia, a requerida nega em cancelar o débito 

supostamente vinculado ao FIES, com vencimento para o ano de 2017. Por 

fim, pretende a parte requerente antecipação de tutela de urgência para 

determinar que a requerida suspenda a cobrança no valor de 

R$2.757,22(dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois 

centavos), que seja mantida a bolsa diretor no percentual de 30% bem 

como manter o percentual já aprovado pelo FIES no percentual de 70%, 

assim como a abstenção de efetuar novas cobranças irregulares, no qual 

esta sendo discutida nestes autos, até o deslinde final desta ação. É o 

relato. Decido. Pois bem. Os documentos carreados aos autos, sendo o 

contrato de transporte escolar(id. n°12380428), extrato financeiro do 

aluno (id. n°12380455), contrato FIES (id. n°12380464), comprovante de 

aditamento do FIES (id. n°12380471), boleto em aberto referente aos 

serviços FIES(id. n°12380476) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação, presumem a plausibilidade do direito invocado. 

Analisando detidamente o contrato do Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES), verifico que o benefício foi deferido no primeiro semestre do ano de 

2014, sob o percentual de 70%, conforme ditames da clausula 4ª, 

englobando todos os semestres regulares em que a instituição de ensino 

disponibiliza, conforme clausula 6ª do referido contrato. Quanto a bolsa no 

percentual de 30%, apesar do requerente não ter demonstrado por meio 

do contrato que regula tal benefício, foi comprovado seu deferimento 

desde o primeiro semestre do ano de 2014, através do extrato financeiro. 

Cumpre ressaltar que todos os semestres foram aditados e 

consequentemente adimplidos. Todavia, consta saldo em aberto no 

primeiro semestre do ano de 2018, no valor de R$506,76(quinhentos e 

seis reais e setenta e seis centavos) bem como débito no valor de 

R$2.739,24(dois mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e quatro 

centavos), descrito como serviços educacionais Fies. No caso, o 

requerente desconhece os débitos em comento, tendo em vista que o FIES 

deferiu o percentual de 70% desde o início do curso, assim como o 

percentual de 30% pela instituição de ensino. Assim, não vislumbro 

legalidade nas cobranças. Até porque, o prazo de carência em adimplir o 

financiamento educacional equivale à 18 meses após o término do 

contrato de prestação de serviços educacionais, fazendo jus ainda pela 

dilatação semestral em caso de inatingibilidade de média das disciplinas 

curriculares. Assim, o deferimento da tutela é medida que se impõe. 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). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência nos 

termos a seguir: a) Determino que a requerida suspenda a cobrança 

institucional em face do requerente no valor de R$2.757,22(dois mil, 

setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos), sob pena de 

multa diária inicial que fixo em R$ 500,00(quinhentos reais) até o limite se 

R$ 3.000,00(três mil reais). b) Determino que seja mantida a concessão da 

bolsa diretor no percentual de 30%, sob pena de multa diária inicial que 

fixo em R$ 500,00(quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00(cinco mil 

reais). c) Determino a liberação do aditamento no prazo de 05(cinco) dias, 

sob o percentual deferido pelo FIES 70%, sob pena de multa diária inicial 

que fixo em R$2.000,00(dois mil reais) até o limite de R$8.000,00(oito mil 

reais). d) Que a requerida abstenha de efetuar novas cobranças 

vinculadas aos serviços do FIES, até o deslinde final desta ação, sob pena 

de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada fatura 

gerada até o limite de R$ 3.000,00(três) mil reais. e) Determino que a 

requerida regularize a matrícula do requerente no prazo de 48(quarenta e 

oito) horas, dando livre acesso a todas as atividades curriculares 

fornecida pela instituição, sob pena de multa diária inicial que fixo em 

R$2.000,00(dois mil reais) até o limite de R$8.000,00(oito mil reais). AS 

MULTAS ACIMA SÃO CUMULATIVAS. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. 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, 09 de abril de 2.018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001879-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO TRAMPUSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001879-04.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 37.206,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ALEXSANDRO TRAMPUSCH Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Trata-se da ação de reclamação c/c danos morais e pedido de 

antecipação de tutela de urgência em que Alexsandro Trampusch pleiteia 

em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

17/07/2018, às 09h40min, 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. A reclamante possui 

vinculo contratual com a reclamada, proprietária da unidade consumidora 

6/2518630-5. Aponta que desde o mês de outubro de 2017, depara com 

constantes quedas de energia. Alega que entrou em contato com a 

reclamada diversas vezes para sanar a inconsistência no fornecimento de 

energia, mas que até o momento todas as tentativas tornam infrutíferas. 

Por fim, pretende a parte reclamante antecipação de tutela de urgência 

para determinar a reclamada a manutenção da rede de fornecimento de 

energia, sob pena de multa a ser estipulada por este juízo. É o relato. 

Decido. Inicialmente, a prestação de serviços de fornecimento de energia 

elétrica enquadra-se como prestação de serviços essenciais à vida em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 163 de 706



sociedade, razão pela qual se aplicam a tal atividade normas específicas, 

inclusive aquelas relativas à proteção do consumidor, ressaltando que as 

partes mantêm relação contratual de prestação de serviços. Igualmente, é 

direito do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços 

públicos em geral(art., 6°, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor), 

ainda mais no tocante àqueles tidos como essências. Não restam dúvidas 

de que a suspensão ou oscilação no fornecimento de energia elétrica 

consiste em temos de dano iminente à pessoa e aos bens daqueles que 

dela dependem. Assim, o deferimento da tutela é medida que se impõe. 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a 

reclamada proceda manutenção da rede de fornecimento de energia 

elétrica, bem como mantenha de forma adequada a rede de transmissão 

de energia para a residência do reclamante, sob a unidade consumidora 

6/2518630-5 no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa inicial diária que 

fixo em R$ 300,00(trezentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil 

reais). Determino que o reclamante apresente os documentos pessoais no 

prazo de 15(quinze) dias. Serve a presente decisão de carta/mandado de 

citação e intimação. 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, 09 de abril de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202854 Nr: 668-47.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS, 

ALLEX TENÓRIO SANTOS DE SOUZA, MAICON GUILHERME DOS SANTOS 

QUINTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS, 

Cpf: 04020627100, Rg: 2274407-0, Filiação: Maria de Jesus Oliveira dos 

Anjos e Divino Ferreira dos Santos, data de nascimento: 04/02/1994, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, casado(a), morador de rua. 

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: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denuncia a Vossa Excelência Alex Tenório Santos de Souza e Ana 

Carolina Oliveira dos Santos, como incurso nas penas dos art. 157, § 

2º,inciso II, do Código Penal e, Maicon Guilherme dos Santos Quintana pelo 

crime do Art. 180, caput, do Código Penal, requerendo seja recebida e 

instaurada a competente Ação Penal

Despacho: Código 2028541. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se a acusada Ana Caroline Oliveira, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Em relação ao acusado 

Maicon Guilherme dos Santos Quintana, diligencie-se no endereço 

indicado à fl. 85, para que seja promovida sua citação pessoal.4. Não 

apresentada as respectivas respostas no prazo legal, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera 

do Leste, 3 de abril de 2018.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, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 06 de abril de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187362 Nr: 2652-03.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SOUZA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO SOUZA DE JESUS, Filiação: 

Sergio Nogueira de Jesus e Lindinalva Fernandes de Souza, data de 

nascimento: 31/05/1998, brasileiro(a), natural de Primavera do Leste-MT, 

solteiro(a), estudante, Telefone 99662830. 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: Posto Isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia Bruno Souza de Jeus como incurso ARTIGOS 129, § 9º, 

E 147, C/C O ARTIGO 61, INCISO II, LEI FEDERAL Nº 11.340/2006, devendo 

ser ele citado, processado e, ao final liquidada a prova e apurados os 

crimes- condenado com a cláusula do devido processo legal inclusive com 

fixação de valor de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, 

IV, do CPP), ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas 

retrocitadas.

Despacho: Código 187362Vistos, etc.1.Não verificados os casos de 

rejeição liminar previsto no art. 395 do CPP, recebo a denúncia em 

desfavor de BRUNO SOUZA DE JESUS, dando-o como incurso nos artigos 

nela mencionados.2.Cite-se o acusado para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput), consignando no 

mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao acusado se o mesmo 

possui condições financeiras para constituir advogado.3.Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 05, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).4.Não apresentada às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio 

a Defensora Pública para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 

2º).5.Sem prejuízo, indefiro o requerido no segundo parágrafo da cota 

ministerial de fls. 35-v, vez que não comprovada a impossibilidade do 

Ministério Público providenciar por seus próprios meios as certidões 

requeridas, nos termos do item 7.5.1, inciso III, da CNGC Judicial.6.Após, 

venham conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do CPP.7.Notifique-se a 

vítima nos termos do art. 21 da Lei 11.340/06.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 05 de abril 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.: 157021 Nr: 7646-45.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIELSON ANTONIO FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 Autos código 157021

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 02/10/2018 às 13:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.
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Primavera do Leste, 27 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 163054 Nr: 1696-21.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELESTINO RODRIGUES DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 Autos código 163054

1. Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 04/10/2018 às 13:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

2. Considerando que a testemunha Marcio Aparecido Eugênio da Cunha 

reside na Comarca de Monte Aprazível/SP, expeça-se carta precatória 

para o sua oitiva, consignando o prazo de 90 dias.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 27 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 200852 Nr: 8842-79.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE ALVES YAMASHITA 

- OAB:MT 19.900

 Autos código 200852

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 11/10/2018 às 15:30 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, 02 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204940 Nr: 1766-67.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Ferreira Veloso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do reeducando para manifestar sobre o cálculo de f. 28 

no prazo de 10 dias.

Primavera do Leste, 9 de abril de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 172007 Nr: 6235-30.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Nara Vissotto 

Maccarini - OAB:MT 13614

 Autos código 172007

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 02/10/2018 às 14:30 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 março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84744 Nr: 4019-63.2011.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉDIO ANTÔNIO POTRICH, ROSA MARIA ZANELLA 

POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILO ANDREGHETTO, LEONILDA VANZELLA 

ANDREGHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 Vistos etc.

 Considerando que na data de 10/04/2018 esta magistrada participará do 

Curso de Recuperação Judicial e Falências, organizado pelo IBAJUD, que 

se realizará na cidade de Cuiabá, devidamente autorizada pela E. 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, bem como que no dia 

11/04/2018 estará em trânsito, sendo provável que não retornará a tempo 

de realizar as audiências agendadas para as datas acima, redesigno a 

solenidade para o dia 03 de Maio de 2018, às 15:00 horas, mantendo-se 

os demais termos da deliberação anterior.

 Caso já tenham sido expedidas as intimações, determino a Secretaria que 

providencie a imediata cientificação dos Advogados constituídos nos 

autos, ainda que por via telefônica, a fim de evitar deslocamentos 

desnecessários.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 06 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57278 Nr: 1104-75.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Autos nº 1104.75.2010.811.0040 Código. 57278

 Vistos etc.

 Considerando que na data de 10/04/2018 esta magistrada participará do 

Curso de Recuperação Judicial e Falências, organizado pelo IBAJUD, que 

se realizará na cidade de Cuiabá, devidamente autorizada pela E. 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, bem como que no dia 

11/04/2018 estará em trânsito, sendo provável que não retornará a tempo 

de realizar as audiências agendadas para as datas acima, redesigno a 

solenidade para o dia 17 de Maio de 2018, às 14:30 horas, mantendo-se 

os demais termos da deliberação anterior.

 Caso já tenham sido expedidas as intimações, determino a Secretaria que 

providencie a imediata cientificação dos Advogados constituídos nos 

autos, ainda que por via telefônica, a fim de evitar deslocamentos 

desnecessários.

 Às providências.
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 Sorriso/MT., 06 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50189 Nr: 480-60.2009.811.0040

 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: EUNICE DE COSTA, IRTON DEPPNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 

CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O, MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - OAB:20537/O, 

PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SAUNER POSSE - 

OAB:35249/PR, FERNANDO MUNIZ SANTOS - OAB:22384/PR, LUIZ 

PAULO PACIORNICK SCHULMAN - OAB:50.603 PR, RODRIGO MUNIZ 

SANTOS - OAB:22918/PR

 Vistos etc.

 Considerando que na data de 10/04/2018 esta magistrada participará do 

Curso de Recuperação Judicial e Falências, organizado pelo IBAJUD, que 

se realizará na cidade de Cuiabá, devidamente autorizada pela E. 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, bem como que no dia 

11/04/2018 estará em trânsito, sendo provável que não retornará a tempo 

de realizar as audiências agendadas para as datas acima, redesigno a 

solenidade para o dia 03 de Maio de 2018, às 16:00 horas, mantendo-se 

os demais termos da deliberação anterior.

 Caso já tenham sido expedidas as intimações, determino a Secretaria que 

providencie a imediata cientificação dos Advogados constituídos nos 

autos, ainda que por via telefônica, a fim de evitar deslocamentos 

desnecessários.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 06 de Abril 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.: 29506 Nr: 3940-94.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3670/A, JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - OAB:15.934- E, MATEUS 

FERNANDES COELHO DE SOUZA - OAB:

 Certifico e dou fé que, deixei de expedir intimação para audiência para a 

parte autora haja vista "endereço insuficiente", fl. 555.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84525 Nr: 3780-59.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE PAULA MARREIRO ou ELISANGELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA LTDA, ÉLIO JOÃO JASKULSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANCHES - 

OAB:12.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148420 Nr: 3272-40.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIELLI FLAVIA CORREIA, ADRIANA 

APARECIDA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural, haja 

vista, que a diligência juntada às fls. 50/53, trata-se de pagamento da 

diligência complementar cotada na certidão do Senhor Oficial de Justiça de 

fl. 44-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 109650 Nr: 1964-37.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTARANTIM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ZANATTA, ARI LUIZ ZANATTA, NERI 

ZANATTA, JAIR ERCILIO SCHWANTES, NOELI TEREZINHA ZANATTA 

SCHWANTES, SILVIA MARIA BACKES ZANATTA, ARLI ZANATTA, 

VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA, ELIANA DANIELI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, recolher os emolumentos necessários à 

expedição da certidão de averbação da penhora, apresentando na sede 

da secretaria o comprovante para fins de expedido da respecitva certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123164 Nr: 1293-77.2015.811.0040

 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: BAG(BL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDL&CLM-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERENTE e REQUERIDA de que foi designado o dia 30 DE ABRIL DE 

2018, às 09 horas, para a realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140577 Nr: 10896-77.2015.811.0040

 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: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SORRISO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Poli Rayel Filho - 

OAB:153299/SP, SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - OAB:146105

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERENTE e REQUERIDA, para comparecer na audiência de Inquirição 

de Testemunha, designada para o dia 03 DE MAIO DE 2018, às 14h30min, 

à  r e a l i z a r - s e  n o s  a u t o s  d e  C a r t a  P r e c a t ó r i a  n º 

0802275-59.2018.8.10.0026, em tramite pela Segunda Vara Cível da 

Comarca de Balsas/MA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 29506 Nr: 3940-94.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3670/A, JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - OAB:15.934- E, MATEUS 

FERNANDES COELHO DE SOUZA - 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 Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 177696 Nr: 7635-36.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Autos nº 7635-36.2017.811.0040 Código. 177696

 Vistos etc.

 Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 03 de Maio de 2018, 

às 14h30min.

 INTIMEM-SE todos.

 COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante.

 CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 09 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001543-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU ZAMBIAZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA OAB - MT6934/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONELSO DELANDIR DALLASTRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte requerente através 

de seu advogado para se manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça 

no ato da citação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001061-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. P. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

 

Autos nº: 1001061-14.2016.8.11.0040 Requerente: Izaias dos Santos 

Silva. Requerido: Guilherme Russel Pinheiro Silva, representado por Maria 

Solange Pinheiro de Sousa. Vistos, etc. Sobre a contestação apresentada 

nos autos (ID n°9602871), INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação. Após, conclusos para 

decisão saneadora ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Sorriso/MT, 30 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130096 Nr: 5397-15.2015.811.0040

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, MDJBA, LK, EMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARILIA DE JESUS BARROS DE 

ARAÚJO, Filiação: Maria Critina Barros Araujo, data de nascimento: 

08/04/1989, brasileiro(a), natural de São Luis-MA, solteiro(a), Telefone 66 

9 97122379. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR NOS 

TERMOS DO ART.1634 INCISO I E II E ART.1638, INCISOS I E II DO CPC, 

BEM COMO ART.22 DO ECA.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Considerando que as 

providências requeridas na cota de fl. 135 podem ser obtidas pelo próprio 

órgão ministerial, ABRA-SE VISTA ao MPE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indique nos autos o atual endereço do menor e de seus 

genitores, ou mesmo, demonstre o esgotamento das diligências 

empreendidas, a fim de que sejam adotadas as medidas judiciais 

pertinentes.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, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 05 de abril de 2018

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 157626 Nr: 7864-30.2016.811.0040

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT, 

KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT

 INTIMAÇÃO do requerido para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100174 Nr: 2897-44.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO 

VIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 

B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121068 Nr: 10008-45.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI ZANATTA, ARLI ZANATTA, VERANICE 

MELAINE WAGNER ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 25694 Nr: 250-57.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIBRÁS S/A- ADUBOS E INSETICIDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR GRANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:MT 8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM 

- OAB:8440, VANDERLEI LANZ - OAB:7880-A

 Impulsiono os autos,, intimando parte autora para se manifestar acerca da 

certidão de fls.255/256 dos autos, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101911 Nr: 4826-15.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENI LUCIA ECKERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA DESIGNAÇÃO DA PERICIA PARA 

O DIA 24/04/2018 ÀS 16:00 HORA NO CONSULTORIO DO PERITO.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000862-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000862-21.2018.8.11.0040 

EMBARGANTE: NIDERA SEMENTES LTDA. EMBARGADO: SOYGRAIN 

COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP Vistos etc. Diante da 

cláusula de foro de eleição constante da cláusula 11.1 do contrato objeto 

da execução ora embargada (processo 1005269-07.2017.811.0040 - Id 

10264262), ACOLHO a preliminar de exceção de incompetência suscitada 

pela empresa embargada, razão pela qual DECLINO a competência para 

conhecer, processar e julgar os presentes embargos ao Juízo Cível da 

Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a remessa deste feito e do 

referido processo de execução, devendo ser procedida as anotações e 

baixas necessárias, bem como, sejam grafadas nossas sinceras 

homenagens. A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO FORO DE 

ELEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo sido o contrato firmado entre 

duas pessoas jurídicas, com o escopo de atender às necessidades 

financeiras de uma delas, não se pode inferir dos autos a hipossuficiência 

da compromitente cedente. Trata-se de relação mercantil e não 

consumerista. Ainda que se pudesse mitigar a aplicação de tal regra, no 

caso, não há razão para o afastamento da cláusula de eleição de foro, 

ante a ausência de quaisquer elementos que denotem a existência de 

desigualdade entre os contratantes, ou mesmo evidenciem a dificuldade 

dos réus em litigar no foro eleito. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ, AgRg no CC 144.124/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 01/04/2016) - 

destaquei. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. Intimem-se. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004838-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida com a informação 

"mudou-se", no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000794-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULYANA DALAZEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Tempestividade de Embargos de Declaração 

Processo: 1000794-42.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[SEGURO]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado 

da parte autora, via DJE, para manifestar-se no prazo legal. SORRISO, 9 

de abril de 2018 DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000822-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUTURA AGRONEGOCIOS LTDA (EXECUTADO)

EDSON BASSO (EXECUTADO)

ELDER REIMANN (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O AUTOR PARA COMPLEMENTAR 

A DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA A CITAÇÃO DOS 

EXECUTADOS, UMA VEZ QUE SERÁ REALIZADA NO DISTRITO DE BOA 

ESPERANÇA DO NORTE, DILIGÊNCIA RURAL (R$ 1.034,30), TENDO A 

PARTE AUTORA RECOLHIDO TRÊS DILIGÊNCIAS PARA O BAIRRO BOA 

ESPERANÇA, DILIGÊNCIA URBANA. NO PRAZO DE 05 DIAS, DEVENDO 

JUNTAR O COMPROVANTE NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000475-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILDAMAR ALVES DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000499-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MONIZA MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000499-05.2016.8.11.0040 

AUTOR: CARLA MONIZA MARQUES DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO 

SA VISTOS. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por 

CARLA MONIZA MARQUES DA SILVA em face de BRADESCO SEGUROS 

S/A, ambos qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da 

importância de R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais), 

referentes à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico ocorrido em 19/08/2015. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de Id. 1444265 e seguintes. Recebida a 

exordial, determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para inclusão em 

Pauta Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado. No CEJUSC foi realizado exame de 

avaliação médica no autor, restando inexitosa a tentativa de conciliação 

das partes, Id 3318341. Foi apresentada contestação (Id 3306900), tendo 

transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação pela parte autora 

(Id 5041650). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

verifico que o caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de 

dilação probatória. Antes da análise do mérito, e restando evidentemente 

demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a alegação de 

carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente 

possível a propositura de ação judicial visando o recebimento do valor que 

a parte autora entende como devido, mesmo já tendo requerido e recebido 

valores administrativamente. Quanto à alegação de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo em razão da não apresentação de comprovante de endereço da 

parte autora, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que os 

documentos juntados ao feito são suficientes para o fim de comprovar que 

a autora reside nesta Comarca. Da mesma forma, não há que se falar que 

os documentos que instruíram a inicial são ilegíveis, sendo perfeitamente 

possível sua análise pelas partes e por este Magistrado. Por fim, não 

prospera o pedido da parte autora para a realização de perícia (Id 

8711857), uma vez que já existe no feito laudo de avaliação conclusivo, 

do qual se verifica a invalidez parcial incompleta com grau de repercussão 

moderada (50%) para o pé direito. Destaco que o simples inconformismo 

da parte não justifica a realização de nova perícia médica. Posto isto, 

passo a análise do mérito. Consta da inicial que o autor recebeu 

administrativamente a importância de R$3.375,00 (três mil e trezentos e 

setenta e cinco reais), correspondentes ao grau da lesão sofrida no seu 

pé direito. O laudo de avaliação de Id 3318341 constatou que a lesão 

sofrida pressupõe o grau em 50%, e este corresponde a lesão e sua 

previsão na tabela, incide sobre 50%, portanto o valor a que teria direito o 

autor seria o correspondente ao já recebido na esfera administrativa. 

Portanto, comprovada a quitação dos valores correspondentes com a 

lesão sofrida, a improcedência da presente demanda é medida que se 

impõe. A propósito, vejamos o julgado abaixo: "AGRAVO INTERNO - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM ENUNCIADO DE SÚMULA DO 

STJ - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTÊNCIA DE IMPROCEDÊNCIA – 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE NULIDADE DA 

SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR - LAUDO 

PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA EFICIENTE PARA ATESTAR O 

GRAU DA INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE DO AUTOR - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA LESÃO (SÚMULAS 474 E 544/STJ) - 

PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLA O DANO 

SOFRIDO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A 

MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o 

laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a invalidez 

parcial permanente e seu grau, para fins de cálculo da indenização 

securitária. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será 

fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. 

(Súmulas 474 e 544 do STJ). Mostra-se indevida a complementação da 

indenização securitária, quando o pagamento administrativo efetuado se 

deu na proporcionalidade da lesão atestada pela perícia médica. (TJMT, 

AgR 130173/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 

01/12/2017) - destacamos. Ante o exposto, e por tudo que nos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte sucumbente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 

800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, ficando 

contudo suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos 

em favor do autor. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000499-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 169 de 706



CARLA MONIZA MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000499-05.2016.8.11.0040 

AUTOR: CARLA MONIZA MARQUES DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO 

SA VISTOS. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por 

CARLA MONIZA MARQUES DA SILVA em face de BRADESCO SEGUROS 

S/A, ambos qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da 

importância de R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais), 

referentes à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico ocorrido em 19/08/2015. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de Id. 1444265 e seguintes. Recebida a 

exordial, determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para inclusão em 

Pauta Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado. No CEJUSC foi realizado exame de 

avaliação médica no autor, restando inexitosa a tentativa de conciliação 

das partes, Id 3318341. Foi apresentada contestação (Id 3306900), tendo 

transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação pela parte autora 

(Id 5041650). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

verifico que o caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de 

dilação probatória. Antes da análise do mérito, e restando evidentemente 

demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a alegação de 

carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente 

possível a propositura de ação judicial visando o recebimento do valor que 

a parte autora entende como devido, mesmo já tendo requerido e recebido 

valores administrativamente. Quanto à alegação de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo em razão da não apresentação de comprovante de endereço da 

parte autora, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que os 

documentos juntados ao feito são suficientes para o fim de comprovar que 

a autora reside nesta Comarca. Da mesma forma, não há que se falar que 

os documentos que instruíram a inicial são ilegíveis, sendo perfeitamente 

possível sua análise pelas partes e por este Magistrado. Por fim, não 

prospera o pedido da parte autora para a realização de perícia (Id 

8711857), uma vez que já existe no feito laudo de avaliação conclusivo, 

do qual se verifica a invalidez parcial incompleta com grau de repercussão 

moderada (50%) para o pé direito. Destaco que o simples inconformismo 

da parte não justifica a realização de nova perícia médica. Posto isto, 

passo a análise do mérito. Consta da inicial que o autor recebeu 

administrativamente a importância de R$3.375,00 (três mil e trezentos e 

setenta e cinco reais), correspondentes ao grau da lesão sofrida no seu 

pé direito. O laudo de avaliação de Id 3318341 constatou que a lesão 

sofrida pressupõe o grau em 50%, e este corresponde a lesão e sua 

previsão na tabela, incide sobre 50%, portanto o valor a que teria direito o 

autor seria o correspondente ao já recebido na esfera administrativa. 

Portanto, comprovada a quitação dos valores correspondentes com a 

lesão sofrida, a improcedência da presente demanda é medida que se 

impõe. A propósito, vejamos o julgado abaixo: "AGRAVO INTERNO - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM ENUNCIADO DE SÚMULA DO 

STJ - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTÊNCIA DE IMPROCEDÊNCIA – 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE NULIDADE DA 

SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR - LAUDO 

PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA EFICIENTE PARA ATESTAR O 

GRAU DA INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE DO AUTOR - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA LESÃO (SÚMULAS 474 E 544/STJ) - 

PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLA O DANO 

SOFRIDO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A 

MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o 

laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a invalidez 

parcial permanente e seu grau, para fins de cálculo da indenização 

securitária. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será 

fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. 

(Súmulas 474 e 544 do STJ). Mostra-se indevida a complementação da 

indenização securitária, quando o pagamento administrativo efetuado se 

deu na proporcionalidade da lesão atestada pela perícia médica. (TJMT, 

AgR 130173/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 

01/12/2017) - destacamos. Ante o exposto, e por tudo que nos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte sucumbente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 

800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, ficando 

contudo suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos 

em favor do autor. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002439-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO BALDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência complementar do Srº 

Oficial de Justiça, conforme certidão do id 11836266,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 das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136758 Nr: 8923-87.2015.811.0040

 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: MARIA APARECIDA DRAGUNSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMÉTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95373 Nr: 7219-44.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON VILSON ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH 

COLLI - OAB:14.802-MT
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 VISTOS.

Trata-se de embargos de declaração ofertados por HSBC BANK BRASIL 

S/A, em face da sentença proferida às fls.177/186, alegando que houve 

omissões e contradições do juízo, notadamente no que diz respeito à 

ausência de admissão da capitalização anual de juros.

Intimada, a parte embargada manifestou (fls. 187/200).

Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sobre o instituto em pauta, estabelece o CPC/2015:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

 I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Pois bem. No que tange às omissões e contradições relativas à ausência 

de admissão/permissão da capitalização anual de juros, entendo que não 

assiste razão o embargante.

 Isso porque, ao sentenciar o feito, o magistrado consignou 

expressamente no decisum, tanto na fundamentação, quanto na parte 

dispositiva, o seu entendimento sobre o feito.

Desse modo, entendo que a decisão não padece dos vícios apontados, de 

modo que, o embargante pretende a reversão integral do que restou 

decidido, o que não é admissível via embargos de declaração, pois estaria 

este juízo atuando como instância revisora.

Assim, deve a parte embargante fazer uso do recurso cabível para o fim 

de atingir sua pretensão, uma vez que esta via eleita se destoa como 

inadequada.

 Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, E 

REJEITOS – os, mantendo incólume a decisão de fls. fls. fls.177/186.

Preclusa a via recursal, CUMPRA-SE na forma da decisão objurgada.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99661 Nr: 2312-89.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA SILVA EHRET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 No que tange às omissões e contradições relativas à ausência de 

manifestação do pedido de justiça gratuita e consequente condenação ao 

pagamento de custas e honorários, entendo que em parte assiste razão a 

parte embargante.Isto porque, a justiça gratuita pode ser concedida ou 

revogada a qualquer tempo, havendo provas de que a situação financeira 

do beneficiário tenha mudado, pode até mesmo ser revogado. Assim, não 

merece acolhimento às argumentações do embargado, de que 

encontra-se preclusa a matéria. De outro vértice, embora a parte tenha 

alegado ser hipossuficiente nos termos da lei, não juntou nenhum 

documento que comprove a situação de miserabilidade, razão pela qual 

deve ser lhe oportunizado a apresentação de documentos hábeis a 

comprovar que faz jus aos benefícios da justiça gratuita.Diante de todo 

exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, E ACOLHO parcialmente, 

apenas para determinar que a parte embargada junte aos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias, documentos que comprovem sua hipossuficiência, sob 

pena de indeferimento do pedido.Após, conclusos para apreciação do 

pedido de justiça gratuita.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 10622 Nr: 2400-84.2000.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CASSIMIRO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÕES MARCO PAN LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B, MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE BATISTA DOS 

SANTOS MAGALHÃES - OAB:5190-B

 Isso porque, ao sentenciar o feito, o magistrado consignou 

expressamente no decisum, tanto na fundamentação, quanto na parte 

dispositiva, o seu entendimento sobre o feito. Senão, vejamos: “Logo, o 

crédito é devido a embargada/exequente CONFECÇÕES MARCO PAN 

LTDA ME, acrescido de juros em mora de 1% (um por cento ao mês) a 

partir do vencimento das duplicatas protestadas e correção monetária 

através do índice INPC, sendo improcedente os embargos. Ex positis, ante 

o conjunto probatório lastreado nos autos, a extinção do feito com 

resolução do mérito é medida que se impõe. 2.DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os 

embargos opostos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.Desse modo, 

entendo que a decisão não padece de todos os vícios apontados, de 

modo que, o embargante pretende a reversão integral do que restou 

decidido, inclusive mediante reapreciação das provas constantes nos 

autos, o que não é admissível via embargos de declaração, uma vez que é 

vedado a este juízo atuar como instancia revisora.Assim, deve a parte 

embargante fazer uso do recurso cabível para o fim de atingir sua 

pretensão, uma vez que esta via eleita se destoa como inadequada. Diante 

de todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, E REJEITOS – 

os, mantendo incólume a decisão de fls. fls.250/252.Preclusa a vida 

recursal, CUMPRA-SE na forma da decisão objurgada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 35744 Nr: 4875-03.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR MIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Diante de todo exposto, CONHEÇO dos embargos por tempestivos, 

ACOLHO para alterar o dispositivo da sentença de fls. 298, nos seguintes 

termos: “Dispositivo. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso 

II do artigo 924 do CPC/2015, julgo EXTINTA a presente execução, custas 

e despesas processuais nos termos do acordo (...)”, no mais, 

mantendo-se o decisum embargado em seus exatos termos.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 36578 Nr: 5677-98.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OD, ITD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, NABILA LUDWIG GUNSCH - OAB:18980/O, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12454

 Desse modo, entendo que a decisão não padece de quaisquer dos vícios 

apontados pelo embargante, devendo este fazer uso da via adequada 

para satisfazer sua pretensão.Diante de todo exposto, CONHEÇO os 

embargos propostos por RENATO FELICIANO DE DEUS NERY por 

tempestivo, E REJEITO – os mantendo incólume da decisão objurgada.No 

mais, CUMPRA-SE na forma da decisão objurgada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 12112 Nr: 1279-84.2001.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S & S IND. E COM. DE CERÂMICA LTDA, SAUL DI 

DOMÊNICO, JORGE ANTONIO BALDO, NELSON FRANCIO, SILVANIA 

BARONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A

 No que tange às omissões e contradições relativas improcedência da 

ação com resolução do mérito e condenação da parte embargante ao 

pagamento de custas e honorários, entendo que não assiste razão o 

embargante. Isso porque, ao sentenciar o feito, o magistrado consignou 

expressamente no decisum, tanto na fundamentação, quanto na parte 

dispositiva, o seu entendimento sobre o feito.Desse modo, entendo que a 

decisão não padece dos vícios apontados, de modo que, o embargante 

pretende a reversão integral do que restou decidido, inclusive para 

reversão da sucumbência, o que não é admissível via embargos de 

declaração, uma vez que é vedado a este juízo atuar como instancia 

revisora.Assim, deve a parte embargante fazer uso do recurso cabível 

para o fim de atingir sua pretensão, uma vez que esta via eleita se destoa 

como inadequada. Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por 

tempestivo, E REJEITOS – os, mantendo incólume a decisão de fls. fls. 

273/276.Preclusa a via recursal, CUMPRA-SE na forma da decisão 

objurgada.Outrossim, intime-se a parte requerida, via DJE, na pessoa do 

derradeiro causídico constituído nos autos apenso (cód. 4011), para o fim 

de regularizar a representação processual neste feito.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96797 Nr: 8776-66.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEI FRANCIO, LUCIANE FRANCIO GARAFFA, GILVAN 

JOSÉ GARAFFA, RAFAELE FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B

 Isso porque, ao sentenciar o feito, o magistrado consignou 

expressamente no decisum, tanto na fundamentação, quanto na parte 

dispositiva, quais os encargos que entendia ilegal, decretando-lhe a 

exclusão. Senão, vejamos: “3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, e por tudo 

mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, dando procedência a não incidência dos 

encargos previstos na alínea “B” e “C” (juros moratórios e multa de 10%), 

assim como da TJLP pactuadas em contrato à fl. 98, incidindo apenas a 

comissão de permanência do referido contrato, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 917, § 4º, I, do Código de 

Processo Civil”.Desse modo, entendo que a decisão não padece de todos 

os vícios apontados, de modo que, o embargante pretende a reversão 

integral do que restou decidido, inclusive com reapreciação de provas e 

aplicação de dispositivo legal, o que não é admissível via embargos de 

declaração.Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por 

tempestivo, E REJEITOS – os, mantendo incólume a decisão 

objurgada.Preclusa a vida recursal, CUMPRA-SE na forma da decisão 

fls.215/227.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121797 Nr: 449-30.2015.811.0040

 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: VALDIRLEI BARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PANORAMA LTDA, BB 

SEGURO AUTO SEGUROS S/A - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:14266/B, DEIZIANE PADILHA DA SILVA - 

OAB:14834-MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT, 

JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 4011 Nr: 1065-98.1998.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S & S IND. E COM. DE CERÂMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A

 No entanto, o referido dispositivo não se coaduna com a atual disposição 

do artigo 85, §14, do NCPC, que veda a compensação de honorários 

advocatícios em caso de sucumbência parcial.In verbis: “Os honorários 

constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos 

privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada 

a compensação em caso de sucumbência parcial”. Desse modo entendo 

que a sentença merece efeito infringente para o fim de ser fixado os 

honorários advocatícios, na forma prevista no artigo 85 do NCPC e artigo 

23 da Lei nº 8.906/94.Em análise detida da sentença de fls. 1275/1299, 

verifico que fora apreciado 11 (onze) teses levantadas pelas partes, das 

quais apenas 4 (quatro) foram favoráveis a parte embargada/exequente, 

sendo procedente os embargos do devedor ante o acolhimento de 7 (sete) 

teses, desse modo entendo que houve a sucumbência em 70% em favor 

do embargante/executado e 30% para embargado/exequente.Diante de 

todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, E ACOLHO para 

retificar a sentença proferida às fls. 1275/1299, e fixar os honorários 

advocatícios em 15% sobre o valor da causa, cabendo a parte 

embargante/executada 70% do valor dos honorários e 30% para parte 

embargada/exequente, nos termos do artigo 85, §2º e incisos, 85, §14, do 

NCPC.No mais, CUMPRA-SE na forma da decisão objurgada.Outrossim, 

verifico que a publicação da sentença se deu em nome do antigo patrono 

da parte embargada, uma vez que a petição de fls.1302, protocolada em 

25/02/2016 informando a substituição do causídico, é anterior a prolação 

da sentença, assim como da publicação equivocada, contudo foi juntada 

posteriormente aos atos praticados.Assim, proceda a publicação da 

sentença em nome do atual patrono da parte embargada, para o fim de 

evitar futuras alegações de nulidades.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 124477 Nr: 2082-76.2015.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ LORENZI, ERLY COPETTI LORENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:18892, RONALDO CESARIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 Diante de todo exposto, CONHEÇO dos embargos por tempestivos, 

ACOLHO – os em parte, para o fim de esclarecer que o cumprimento das 

diversas decisões publicadas no mesmo dia serão de forma coerente com 

os atos a serem praticados, consignar que a perícia de avaliação deve ser 

sob o imóvel de matrícula nº 11.150 do CRI de Sorriso, bem como que a 

parte executada é quem arcará com o pagamento dos honorários 

periciais, no mais mantendo incólume o decisum objurgado.Preclusa a via 

recursal, cumpra-se.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 2454 Nr: 311-93.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SAFADI JÚNIOR, JAIRO OLIVEIRA 
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SAENGER, ADMIR ANTÔNIO ZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, 

INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270, JOAO 

CELESTINO BATISTA NETO - OAB:11.367, LUCIANA JOANUCCI MOTTI 

- OAB:7832, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, RODRIGO 

SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9.259, Saionara Mari - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, DEMÉRCIO LUIZ GUENO - OAB:11.482-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado dos 

Executados, 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): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91196 Nr: 3006-92.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI FRANCIO, LUCIANE FRANCIO GARAFFA, 

GILVAN JOSÉ GARAFFA, RAFAELE FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI 

FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS

 Vistos.

Diante do longo lapso temporal, intime-se a parte credora para que se 

manifeste no feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 47377 Nr: 4298-54.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVON CARLOS CARBONI, CARLA REGINA 

MARCHIORO CARBONI, VANDERLEI LUIZ CARBONI, ELIO LUIZ CARLOTT, 

IVETE CARLOTT, LOVANI RAMBO CARBONI, DELMAR ALIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMICIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113590/SP

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45165 Nr: 2101-29.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADELONGO MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGEU KONECHEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511

 VISTOS.

Trata-se de embargos de declaração ofertados por MADELONGO 

MADEIRAS LTDA, em face da decisão proferida às fls. 198/199, alegando 

que houve omissões e contradições do juízo, notadamente no que diz 

respeito à determinação de arquivamento do feito.

Intimada, a parte embargada quedou inerte (fls.208).

Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sobre o instituto em pauta, estabelece o CPC/2015:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

 I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Pois bem. No que tange às omissões e contradições relativas à 

determinação de arquivamento, entendo que assiste razão à parte 

embargante.

Isso porque, compulsando detalhadamente os autos, verifiquei que, de 

fato, o acordo entabulado entre as partes, diz respeito à apenas parte do 

débito, razão pela qual a execução deve seguir seu curso normal.

Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, E 

ACOLHO para tornar sem efeito a determinação de arquivamento do feito.

Em prosseguimento, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme 

se verifica dos extratos anexos.

Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE pessoalmente a executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

No mais, CUMPRA-SE na forma da decisão objurgada.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118355 Nr: 8931-98.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE LAUTERIA DE SANTANA SOUZA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 138347 Nr: 9813-26.2015.811.0040

 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: SUZANA DE CAMARGO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO AILTON PASSONI, ANA MARIA 

FELISBERTO PASSONI, ANTONIO ANGELO PASSONI, SUZI ELAINE 

POLEGATO PASSONI, José Marcio Passoni, EDNA MARIA PEREIRA 

PASSONI, GELCI NATAL MATZEMBACKER, MARCIA MAIDANA MARIN 

MATZEMBACHER, GILSON ROQUE MATZEMBACHER, CLEDIANE ARECO 

MATZEMBACHER, GILBERTO LUIZ MATZEMBACHER, GILNEI JOSÉ 

MATZEMBACHER, GELSON MATZEMBACHER, RAIMAR ISER, NELI 

STELTER ISER, HILDO GOMES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZANA DE CAMARGO GOMES - 

OAB:16222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277, CLEDIANE ARECO MATZENBACHER - OAB:14007/MT, 

DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:12089, LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10.089--A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, da r. decisão a seguir transcrita: "VISTOS. Considerando 

o requerido às fls. 480/480v e ante o lapso temporal transcorrido sem 
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resposta ao ofício de fls. 478, DESTITUO o perito anteriormente nomeado 

às fls. 444/448. Assim, NOMEIO como Perito(a) Judicial o(a) Sr(a). VILSON 

POERSCH, CRA/RS nº 00050437, que cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso, Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem o impedimento ou a suspensão do perito, se for o 

caso, formularem quesitos e indicarem assistente técnico (Art. 465, §1º, 

CPC). Após, intime-se o(a) Sr(a). Perito(a) acerca da sua nomeação e dos 

quesitos formulados, para que apresente proposta de honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias (Art. 465, §2º, CPC) Apresentada a proposta de 

honorários e, considerando que ambas as partes pugnaram pela produção 

da prova pericial e que foi concedido ao autor os benefícios da justiça 

gratuita, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar 50% do valor devido dos honorários (Art. 465, §3º c/c artigo 95, 

ambos do CPC). Deixo consignado que 50% do valor depositado será 

liberado no início da perícia e o restante após a entrega do laudo em Juízo 

(Art. 465, §4º, CPC), sendo certo que a parte dos honorários que seria 

arcada pela parte autora será paga Estado ao final do processo, mediante 

expedição de certidão. A seguir intime-se o(a) Sr(a). Perito(a) a 

apresentar o laudo em Cartório, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 465, 

caput, CPC). Com a apresentação do laudo, Intimem-se as partes para os 

fins do disposto no artigo 477, §1º, do CPC, observando o prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo divergência ou dúvida das partes, intime-se o 

perito judicial para esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 

477, §2º, CPC) e, em seguida, intimem-se novamente as partes para 

manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias.Após, conclusos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 158951 Nr: 8564-06.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 VISTOS.

SENTENÇA.

Trata-se de Incidente de Falsidade interposto por SUELY LOPES DA SILVA 

em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, qualificados nos autos. A inicial veio instruída com 

documentos às fls. 12/32

Às fls. 33/34 foi determinada emenda à inicial para o recolhimento das 

custas judiciais e taxa judiciária.

Intimada na pessoa do advogado (fls. 37), a parte autora deixou 

transcorrer o prazo sem o recolhimento das custas processuais, 

conforme certificado às fls. 38.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas, verifico que o feito comporta extinção imediata, sem 

resolução de mérito, ante a falta de recolhimento das custas. 

Compulsando estes autos, verifica-se que a parte autora foi regularmente 

intimada para recolher as custas iniciais e a taxa judiciária, mas quedou-se 

inerte (fls. 38).

Com efeito, dispõe o artigo 290 do atual Código de Processo Civil que 

“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”.

Ante ao exposto, levando-se em conta que a parte autora não efetuou o 

recolhimento das custas iniciais e respectiva taxa judiciária, INDEFIRO a 

inicial, e, como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do 

mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso X, do Código de 

Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, sendo 

desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição.

Custas e despesas processuais pela parte autora.

 Sem condenação em honorários, visto que a parte requerida não foi 

citada para os atos e termos da presente ação.

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112349 Nr: 4248-18.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO VIGANO PICCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUAIA AGRÍCOLA LTDA, CNH 

INDUSTRIAL LATIN AMÉRICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/O, João dacio de souza pereira 

rolim - OAB:822-A, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - OAB:7134

 Consigno, ainda, que eventual prova para apuração do prejuízo material, 

poderá ser realizada em sede de liquidação de sentença, em caso de 

procedência do pedido.Portanto, resta suprida a alegada omissão.Quanto 

ao ônus do pagamento dos honorários periciais, entendo que não merece 

acolhimento, posto que, instadas a manifestar sobre as provas que 

pretendiam produzir, apenas as partes requeridas se manifestaram, tendo 

a requerida CNH INDUSTRIAL LATIN AMÉRICA LTDA, por sua vez, 

pugnado pela produção de prova pericial de engenharia mecânica (fls. 

747/749).Desse modo, o pedido não merece acolhimento, pois a parte que 

requereu a prova tem o dever de arcar com os valores dos honorários 

periciais, nos termos do artigo 95 do NCPC, assim como foi consignado no 

decisum objurgado, de modo que não padece de omissão, contradição ou 

obscuridade.Ademais, deferida a perícia, por obviedade as partes podem 

indicar assistente técnico, cujus honorários ficam ao cargo da própria 

parte, nos termos do mencionado artigo. Outrossim, a decisão determinou 

a intimação das partes para fins do artigo 465, §3º, do NCPC, o qual 

remete ao teor do disposto no artigo 95 do mesmo códex.Com tais 

considerações, entendo que os embargos neste pórtico não merece 

acolhimento.No que concerne ao indeferimento de realização de audiência 

de instrução e julgamento, também não merece acolhimento, isto porque a 

referida prova foi requerida pelo autor, que in casu, sequer irresignou com 

o que foi decidido. Aliás, não persiste o argumento de que a decisão não 

foi fundamentada, pois o magistrado prolator da decisão consignou que a 

prova oral se destoa como desnecessária para o deslinde do feito.Diante 

de todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, E ACOLHO 

parcialmente, apenas para consignar que a perícia técnica será de 

engenharia mecânica.No mais, CUMPRA-SE na forma da decisão 

objurgada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108028 Nr: 559-63.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE MIRANDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-A/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A

 No que concerne ao fundamento de ausência de pedido expresso em 

condenação por dano material, entendo que assiste razão a embargante, 

pois o pedido é expresso, a embargante apenas utilizou uma terminologia 

diferente, fato que não impede a apreciação do pedido pelo judiciário, 

especialmente em respeito ao princípio “MIHI FACTUM DABO TIBI JUS”, 

assim, em análise detida dos fatos, é perfeitamente compreensível que o 

pedido da autora é de condenação à indenização por danos materiais, 

razão pela qual a decisão merece reparo nesse aspecto.Aliás, indeferir o 

pedido apenas com esse fundamento, é excesso de formalismo, e não se 

pode olvidar que o formalismo tem incidência mitigada no processo 

especializado, mormente quando, na hipótese, a causa de pedir já 

compreendia o pedido. O formalismo excessivo é incompatível com os 

princípios do direito processual do civil hodierno.No que concerne ao 

indeferimento da tutela de urgência, entendo que embora conste o 

fundamento de “ausência de pedido expresso de danos materiais”, não 

merece acolhimento, eis que a decisão também restou fundamentada na 
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ausência do “periculum in mora”, devendo a decisão objurgada ser 

mantida nesse pórtico.Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por 

tempestivo, E ACOLHO parcialmente apenas para excluir a parte da 

decisão em que consta a ausência de pedido de condenação por danos 

materiais, mantendo, contudo, o indeferimento da tutela de urgência por 

ausência de comprovação do perigo da demora.No mais, CUMPRA-SE na 

forma da decisão objurgada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85893 Nr: 5284-03.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉRICO DA CONCEIÇÃO MENDES - ESPÓLIO, 

MARCOS AUGUSTO VICENTE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DALLAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825, 

SAMUEL PETRI SOLETTI - OAB:12.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 VISTOS.Trata-se de embargos de declaração ofertados por AMÉRICO DA 

CONCEIÇÃO MENDES - ESPÓLIO, em face da decisão proferida às fls. 

572/575, alegando que houve omissões e contradições do juízo, 

notadamente no que diz respeito à atribuição do pagamento dos 

honorários periciais.Intimada, a parte embargada quedou inerte, consoante 

certidão de fls. 944.Vieram os autos conclusos.É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO.Sobre o instituto em pauta, estabelece o 

CPC/2015:“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”.Pois bem. No que tange às 

omissões e contradições relativas à determinação de pagamento dos 

honorários periciais, entendo que assiste razão a embargante.Isso 

porque, compulsando detalhadamente os autos, verifico que as partes 

foram instadas a manifestar sobre as provas que pretendiam produzir, 

tendo a parte autora requerido a produção de prova documental, 

testemunhal e pericial, a parte requerida, por sua vez, pugnou pela 

produção de prova documental, testemunhal e pericial (fls. 550 e 

553).Desse modo, entendo que deve haver o rateio do valor dos 

honorários periciais, uma vez que ambas as partes pugnaram pela 

realização da perícia, conforme teor do disposto no artigo 95 do NCPC, 

assim não sendo consignado no decisum objurgado, este padece de 

omissão.Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, 

E ACOLHO, para consignar que as partes, autor e requerido, deverão 

arcar com o pagamento dos honorários periciais, na proporção de 50%, 

nos termos do artigo 95 do NCPC.No mais, CUMPRA-SE na forma da 

decisão objurgada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 90074 Nr: 1704-28.2012.811.0040

 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: RONALDO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICO DA CONCEIÇÃO MENDES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOS ANJOS 

RODRIGUES CECHELLA GOMES - OAB:20238, GILIANDRA CRISTINA 

DALLAGNOL - OAB:15388, JULIANO BERTICELLI - OAB:12121/MT, 

KARINA CAPELLESSO A BATISTELLA - OAB:12.772/MT, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, Giliandra Cristina Dallagnol - OAB:15388-O, 

JULIANO BERTICELLI - OAB:12121/MT, SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de 

honorários do perito (fls. 794/796), no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32311 Nr: 1505-16.2006.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGANINI CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GUILHERME BENTO DA 

SILVA - OAB:15830, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETTO - 

OAB:7.502-B

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 11916 Nr: 1074-55.2001.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S & S IND. E COM. DE CERÂMICA LTDA, SAUL DI 

DOMÊNICO, JORGE ANTONIO BALDO, NELSON FRANCIO, SILVANIA 

BARONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT

 VISTOS.

Trata-se de embargos de declaração ofertados por SS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE CERÂMICA LTDA, em face da sentença proferida às 

fls.182/183, alegando que houve omissões e contradições do juízo, 

notadamente no que diz respeito à prolação de sentença terminativa.

Intimada, a parte embargada quedou inerte.

Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sobre o instituto em pauta, estabelece o CPC/2015:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

 I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Pois bem. No que tange às omissões e contradições relativas extinção do 

feito sem resolução do mérito e condenação da parte embargante ao 

pagamento de custas e honorários, entendo que não assiste razão o 

embargante.

 Isso porque, ao sentenciar o feito, o magistrado consignou 

expressamente no decisum, tanto na fundamentação, quanto na parte 

dispositiva, o seu entendimento sobre o feito.

Desse modo, entendo que a decisão não padece dos vícios apontados, de 

modo que, o embargante pretende a reversão integral do que restou 

decidido, inclusive para reversão da sucumbência, o que não é admissível 

via embargos de declaração, uma vez que é vedado a este juízo atuar 

como instancia revisora.

Assim, deve a parte embargante fazer uso do recurso cabível para o fim 

de atingir sua pretensão, uma vez que esta via eleita se destoa como 

inadequada.

 Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, E 

REJEITOS – os, mantendo incólume a decisão de fls. fls.182/183.
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Preclusa a via recursal, CUMPRA-SE na forma da decisão objurgada.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52149 Nr: 2715-97.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCOLI AGROPECUÁRIA LTDA, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA, AIRTON CELLA, SAMUEL PETRI SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436

 Pois bem. No que tange às omissões e contradições relativas à atribuição 

do pagamento dos honorários periciais, entendo que não merece 

acolhimento. Isto porque, a parte embargante/exequente apresentou o 

cálculo do valor que entende devido, o qual foi impugnado pela parte 

embargada/executada, razão pela qual fora determinado a realização de 

cálculo pelo contador do juízo, tendo a embargante impugnado o valor 

apresentado, procedendo a atualização da dívida. Ante a celeuma foi 

determinado à realização de perícia técnica, para o fim de apurar qual o 

valor correto da dívida, consignando o juízo que a parte 

embargante/exequente arcaria com os honorários do perito. Em análise do 

feito, entendo que incumbe a parte embargante/exequente o pagamento 

dos honorários periciais, eis que discordou dos valores apresentado pelo 

contador judicial, logo ensejou a necessidade de realização da perícia, 

devendo arcar com as despesas dela decorrente. Assim, a decisão de fls. 

451, não merece reparo, pois é a parte executada quem deve arcar com 

as despesas dos honorários periciais. Assim, entendo que os embargos 

declaratórios não merecem acolhimento. Diante de todo exposto, 

CONHEÇO dos embargos por tempestivos, REJEITOS – os, mantendo 

incólume o decisum objurgado. Preclusa a via recursal, cumpra-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96238 Nr: 8175-60.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:12198-B, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 Ante ao exposto, confirmo a medida liminar de fls. 23/23v, e, com 

fundamento no Decreto-Lei n.º 911/69, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial para o fim de consolidar definitivamente a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo VOLKSWAGEN 

VOYAGE TREND 1.0 8V, Ano/Modelo: 2010/2011, Cor: PRATA, Chassi: 

9BWDA05U2BTI178204, nas mãos da parte autora, cuja apreensão torno 

definitiva, devendo as parcelas quitadas pelo devedor serem abatidas do 

saldo remanescente em caso de venda do bem. Em consequência, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Condeno o réu-devedor ao pagamento das 

custas judiciais e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Preclusa a 

via recursal, e nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo, observadas 

as formalidades legais e as normas da CNGC-TJMT.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145084 Nr: 1470-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMBIOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES E 

INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, 

JULIANO MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - OAB:19.703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:19724/O

 Certifico que foi designado pelo Leiloeiro Oficial LUIZ BALBINO DA SILVA 

o dia 12/06/2018, às 13:00 horas para a realização da 1ª Praça, ocasião 

em que o bem objeto da penhora será vendido pelo maior lanço, desde que 

superior à importância da avaliação. Em não havendo licitantes ficou 

designado o dia 26/06/2018, às 13:00 horas, para realização da 2ª Praça, 

quando será alienado pelo maior lanço oferecido, desde que não seja 

considerado preço vil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 84593 Nr: 3854-16.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR ANTONIO GONÇALVES, MARIA JOSÉ 

ALVES DE GOLVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, que 

designei o dia 11 de MAIO de 2018, às 15 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): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 4011 Nr: 1065-98.1998.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S & S IND. E COM. DE CERÂMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Embargada, via DJE, da r. sentença, em sua parte principal a seguir 

transcrita: " DISPOSITIVO Ex positis, nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

julgo parcialmente procedente os pedidos formulados pelo embargante 

com resolução do mérito e DETERMINO a revisão contratual, fixando o(s) 

seguinte(s) parâmetro(s) para apuração Nas Cédulas de Crédito 

a)DECLARAR válido os encargos (juros de 5.500% a.a, Del Credere de 

2.500% a.a, comissão de reserva de capital de 0,1% a.m), vez que estão 

dentro do estabelecido na Lei de Usura; b)DECLARAR válida a multa 

moratória de 10% (dez por cento); c)DECLARAR válido os juros 

moratórios fixados em 1% (um por cento) ao ano; d)DETERMINAR a 

exclusão da Comissão de Permanência; e)DECLARAR nula a capitalização 

mensal de juros, DETERMINANDO capitalização anual dos juros; 

f)DETERMINAR a adoção do INPC, como índice de correção monetária da 

dívida. Na Escritura de Confissão de Divida a)LIMITAR a taxa de juros em 

12% (doze por cento) ao ano, bem como PROIBIR a utilização da TBF 

como índice de correção monetária da dívida, aplicando-se, em 

substituição, o INPC; b)DECLARAR nula a capitalização mensal de juros, 

DETERMINANDO capitalização anual dos juros; c)DETERMINAR a exclusão 

da Comissão de Permanência; d)DECLARAR válido os juros moratórios 

fixados em 1% (um por cento) ao ano; e)DETERMINAR a redução da multa 

moratória para 2% do valor do débito; A referida sentença deverá ser 

liquidada na forma do art. 509, § 2.º do NCPC, devendo o credor, ora 

embargado, apresentar os valores devidos conforme fixado nesta 

sentença, descontando deste os valores já adimplido pelo executado, ora 

embargante. Ante a ocorrência de sucumbência recíproca, cada parte 

deverá arcar com 50% das custas processuais. Deixo de arbitrar 

honorários advocatícios, tendo em vista que cada litigante foi em parte 
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vencedor e vencido na mesma proporção, o que faço com esteio no art. 

86 do NCPC..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91531 Nr: 3211-24.2012.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MDL, JULIANA APARECIDA DUTRA, MDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO LUNARDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - 

OAB:13135/MT, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - OAB:Defens. 

Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a advogada da parte 

autora, via DJE, do r. despacho a seguir transcrito: "VISTOS. Defiro o 

requerimento de fls. 131 e acompanho o parecer do MPE (fls. 139) para 

intimar, via Diário da Justiça Eletrônico – DJE, a advogada Ednacelia de 

Lima Oliveira – OAB/MT n. 13.135, para que dê cumprimento ao despacho 

de fls. 129, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98729 Nr: 1307-32.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDERSON DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PRESSER LTDA 

- ME, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, LIDIANE MORAIS TOLOMEOTTI DE OLIVEIRA - 

OAB:886/2011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A, SANDRO 

LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da Denunciada 

à lide, via DJE, da decisão, em sua parte principal a seguir transcrita: 

"...Dispositivo. Ante o exposto, conheço dos embargos e parcialmente os 

provejo, para reconhecer a omissão e, por isso, tornar sem efeito ato de 

fls. 488489, assim, NOMEIO como perito judicial médico o Dr(a) ERNANI DA 

SILVA LARA NETO CASTRILLON e NOMEIO como perito judicial 

odontológico(bucomaxilo) o Dr(a) ADENIR JOÃO BIESEK

 Promovam-se as anotações de praxe, conforme CNGC. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade..."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98729 Nr: 1307-32.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDERSON DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PRESSER LTDA 

- ME, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, LIDIANE MORAIS TOLOMEOTTI DE OLIVEIRA - 

OAB:886/2011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A, SANDRO 

LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da Denunciada 

à lide, via DJE, da decisão, em sua parte principal a seguir transcrita: 

"Compulsando os autos, verifico que não há questões preliminares a 

serem analisadas, bem como que há nulidades a serem reconhecidas, de 

modo que declaro o feito por regular. Analisando detidamente o feito, 

verifico que até a presente data não foi realizada a perícia médica, razão 

pelo qual nomeio como perito do juízo, independentemente de 

compromisso, o Dr. LEANDRO MINGUELLI, podendo ser encontrado na 

Clínica CEOT, junto ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, Centro, 

Sorriso/MT, telefones (66)-3544-7941, cadastrada no CRO/MT nº 2078, 

devendo o mesmo ser intimada desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, devendo informar a este juízo a 

data agendada para a realização da pericia com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, para as devidas intimações. Para consecução do ato, 

determino que o perito nomeado se manifeste se aceita o encargo nestas 

condições. O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. Intime as partes para fins e prazos dos incisos I e II do §2º do 

artigo 421 do CPC. Tal intimação será dispensada para a parte que já 

nomeou assistente e/ou já apresentou sua quesitação nas petições 

anteriores (inicial, contestação, réplica, etc). Com a juntada do laudo 

médico, intime as partes para fins e prazo do parágrafo único do artigo 

433 do CPC, a fim de se manifestarem sobre o laudo médico conclusivo..."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89098 Nr: 679-77.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO PRUDENTE DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA IOP, LUCIANA IOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SERGIO HEMING, 

para devolução dos autos nº 679-77.2012.811.0040, Protocolo 89098, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50986 Nr: 1214-11.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ DAL MOLIN, EVANDRA DAL 

MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 VISTOS.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

de direito.

Após, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136439 Nr: 8714-21.2015.811.0040

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO PARIZOTTO, ROMEU PARIZOTTO, 

ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para retirar os autos de notificação, vez que decorreu o 

prazo de 48 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52192 Nr: 2584-25.2009.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LUIZ DAL MOLIN, EVANDRA DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI ANTONIO STUANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 
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LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida nos 

presentes Embargos à Execução, resolvendo o mérito da presente 

demanda e extinguindo o feito, tudo na forma do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno os embargantes ao pagamento das 

custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os 

últimos arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º, do CPC.JUNTE-SE cópia desta sentença aos 

autos da ação executiva.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010, §§ 

1º e 3º do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145458 Nr: 1684-95.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIGRAIN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER - OAB:9012-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI IVANI ALBERTI - 

OAB:4061/MT

 VISTOS.

Trata-se de embargos de declaração ofertados por FIAGRIL LTDA, em 

face da decisão proferida às fls. 225, alegando que houve omissões e 

contradições do juízo, notadamente no que diz respeito à ausência de 

fixação de percentual dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sobre o instituto em pauta, estabelece o CPC/2015:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

 I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Pois bem. No que tange às omissões e contradições relativas à ausência 

de fixação de percentual dos honorários advocatícios, entendo que 

assiste razão a parte embargante.

Isso porque, compulsando detalhadamente os autos, verifico que em 

sentença restou consignado que em razão do princípio da causalidade, a 

parte embargada/embargante seria condenada ao pagamento dos 

honorários advocatícios. No entanto, não constou expressamente o 

percentual dos honorários.

 Assim, tendo em vista as disposições do artigo 85, §2º, do NCPC, 

imperioso é a fixação do percentual dos honorários advocatícios em favor 

do embargante.

Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, E 

ACOLHO para retificar a decisão proferida às fls. 225, e fixar em 15% 

sobre o valor da causa os honorários advocatícios.

No mais, CUMPRA-SE na forma da decisão objurgada.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 126683 Nr: 3410-41.2015.811.0040

 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: JOSE ADAIR CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA MELLO 

DELMONDES OCAMPOS - OAB:7394/MS, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:6611, NELSON DA COSTA ARAÚJO - OAB:3512

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 4.050,25 (quatro mil e 

cinquenta reais e vinte e cinco centavos),a parte requerente, referentes à 

indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ), descontados os 

valores eventualmente recebidos administrativamente.CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art. 85, §8º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112976 Nr: 4743-62.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA FRANCALINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:/MT 4.062, 

SERGIO HENRIQUE KANEKO KOBAYASHI - OAB:6180-MT, VICTOR 

HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12546/MT

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão aduzida na 

petição inicial. Como consequência, julgo extinto o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.CONDENO a autora ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% do valor da causa, 

na forma do art. 85, § 2º, do NCPC, suspendendo a exigibilidade da 

cobrança em face das benesses da gratuidade judiciária deferidas às fls. 

53.Preclusa a via recursal e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, na forma da 

CNGC.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010, § 

3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001530-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Número do Processo: 1001530-89.2018.8.11.0040, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

ACIDENTÁRIA, RESTABELECIMENTO]. REQUERENTE: VALDOMIRO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: 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 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 

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 
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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. 12427363, em que 

comprova recebimento do beneficio até 06/10/17. 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001566-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001566-34.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ROSELI PEREIRA DA SILVA Parte Ré: 

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 ROSELI FERREIRA DA SILVA 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. 12459863, em que comprova recebimento do beneficio 

até 16/3/18. 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001554-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES SIRLEI ZYLKOSKI DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001554-20.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 16.800,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: LURDES SIRLEI ZYLKOSKI DOS SANTOS Parte Ré: 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 LURDES SIRLEI ZYLKOSKI DOS SANTOS 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. 12444351, em que comprova recebimento do beneficio 

até 02/3/18. 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001573-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DE FATIMA PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001573-26.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, INCAPACIDADE LABORATIVA 

PERMANENTE]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCIANE 

DE FATIMA PIMENTA Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Compulsando os autos verifico que não 

houve requerimento administrativo pela parte autora quanto ao benefício 

pleiteado, após sua cessação em 15/03/18 (Num. 12466387). Assim, deve 

a parte autora dar entrada em requerimento administrativo junto ao INSS. 

Nesse sentido: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito”. (STF. RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM 

BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 

15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ) Deste modo, determino a 

intimação da parte autora, para que, no prazo de 30 dias, sob pena de 

extinção sem mérito por falta de interesse processual, dê entrada em 

pedido administrativo junto ao INSS, sob o qual deverá pronunciar-se em 

90 dias, sob pena de caracterização de lesão ou ameaça de direito. Vindo 

aos autos o parecer administrativo, cite-se a parte Requerida para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001380-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMAIR ROBETTI KLEIN (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001380-11.2018.8.11.0040 

AUTOR: CLEMAIR ROBETTI KLEIN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001594-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA GAZINEU DALL APRIA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001594-02.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 22.944,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51)]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: SANDRA APARECIDA GAZINEU DALL APRIA Parte 

Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Em observância as especificidades da 
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causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001497-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS BONILHO PONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001497-02.2018.8.11.0040 

AUTOR: MARIA DAS GRACAS BONILHO PONTES RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Postergo a análise do pedido de tutela de urgência após a 

realização do estudo social. Determino a realização de estudo 

socioeconômico da família da parte requerente, a ser realizado no prazo 

de 30 dias pela assistente social forense, devendo a mesma deslocar-se 

até a residência da parte autora a fim de comprovar as condições de 

habitação, bem como a composição do núcleo familiar da mesma, devendo 

ainda responder aos seguintes quesitos: a) Quem reside com o autor? b) 

Quantas pessoas compõem o núcleo familiar do requerente e grau de 

escolaridade dos mesmos? c) Quantas pessoas trabalham? d) Qual a 

renda da família? e) Descreva a residência da requerente, quanto ao tipo 

de construção, quantidade de cômodos, aspecto e demais informações 

pertinentes à análise da condição socioeconômica da mesma. 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. Expeça-se o necessário. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001478-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE CADORE ROSINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001478-93.2018.8.11.0040 

AUTOR: MARIA SALETE CADORE ROSINA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001595-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA FERREIRA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001595-84.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 35.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARTA FERREIRA DA CRUZ 

Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001458-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE RODRIGUES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001458-05.2018.8.11.0040 

AUTOR: MARIA SALETE RODRIGUES RIBEIRO RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Postergo a análise do pedido de tutela de urgência após a 

realização do estudo social. Determino a realização de estudo 

socioeconômico da família da parte requerente, a ser realizado no prazo 

de 30 dias pela assistente social forense, devendo a mesma deslocar-se 

até a residência da parte autora a fim de comprovar as condições de 

habitação, bem como a composição do núcleo familiar da mesma, devendo 

ainda responder aos seguintes quesitos: a) Quem reside com o autor? b) 

Quantas pessoas compõem o núcleo familiar do requerente e grau de 

escolaridade dos mesmos? c) Quantas pessoas trabalham? d) Qual a 

renda da família? e) Descreva a residência da requerente, quanto ao tipo 

de construção, quantidade de cômodos, aspecto e demais informações 

pertinentes à análise da condição socioeconômica da mesma. 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. Expeça-se o necessário. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001692-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GORETE BIELESKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001692-84.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 19.120,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[RURAL (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

GORETE BIELESKI Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001405-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA COTTA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001405-24.2018.8.11.0040 

AUTOR: MARIA DE FATIMA COTTA TEIXEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Compulsando aos autos verifico que o 

requerente não juntou nos autos nenhum documento capaz de comprovar 

a qualidade de segurado e o período de carência exigidos para concessão 

do benefício pleiteado. Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 dias, junte aos autos os documentos acima. Após, conclusos. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001404-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO LIMA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001404-39.2018.8.11.0040 

AUTOR: ALEXSANDRO LIMA DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001434-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIVINO DE ALMEIDA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001434-74.2018.8.11.0040 

AUTOR: JOAO DIVINO DE ALMEIDA ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001515-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Número do Processo: 1001515-23.2018.8.11.0040, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO]. AUTOR: ANGELA MARIA DE MATOS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

previdenciária c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ANGELA 

MARIA DE MATOS em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende 

que o requerido seja condenado implantar o benefício de auxílio-doença 

que foi cessado pela autarquia ré, requerendo tutela antecipada. No 

mérito, busca a procedência do pedido para que o requerido seja 

condenado ao pagamento de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença, conforme verificada a incapacidade da parte autora, 

acrescidos de seus consectários legais, além de custas e honorários 

advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que está acometida de 

doença que a impede de realizar suas atividades laborativas. Afirma, 

ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber o 

benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Não há nos autos 

indícios de que a parte autora atualmente se encontra incapacitada para o 

trabalho, haja vista não constar nos autos quaisquer laudos médicos 

atualizados atestando a incapacidade alegada. Do exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001436-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MEIRE CUSTODIO DE MATOS DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Número do Processo: 1001436-44.2018.8.11.0040, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. AUTOR: LEILA MEIRE 

CUSTODIO DE MATOS DE JESUS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada por LEILA MEIRE CUSTÓDIO DE MATOS DE JESUS em 

face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, em que pretende que o requerido seja condenado 

implantar o benefício de auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, 

requerendo tutela antecipada. No mérito, busca a procedência do pedido 

para que o requerido seja condenado ao pagamento de aposentadoria por 

invalidez ou auxílio-doença, conforme verificada a incapacidade da parte 

autora, acrescidos de seus consectários legais, além de custas e 

honorários advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que está 

acometida de doença que a impede de realizar suas atividades 

laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem 

direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, que o 

benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao 

final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 
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artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Não há nos autos qualquer laudo médico 

atestando a incapacidade da parte autora, a qual somente restará 

comprovada após a realização da perícia judicial. Do exposto, ante a 

fragilidade das provas em fase de cognição sumária, INDEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da causa, e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001437-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIANINI (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001437-29.2018.8.11.0040 

AUTOR: JOSE VIANINI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001699-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONELLI SCHWAAB (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001699-76.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO (ART. 52/4)]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: SERGIO ANTONELLI SCHWAAB Parte 

Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001737-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE LOURDES SZUR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001737-88.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 19.081,73; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9)]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ADELAIDE LOURDES SZUR Parte Ré: RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Compulsando aos autos 

verifico que o requerente não juntou nos autos nenhum documento capaz 

de comprovar a qualidade de segurado do de cujus exigidos para 

concessão do benefício pleiteado. Assim, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 dias, junte aos autos os documentos acima. Após, 

conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001596-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALEXANDRE NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001596-69.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 25.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CUSTAS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: RAIMUNDO ALEXANDRE NETO Parte Ré: 

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 RAIMUNDO ALEXANDRE NETO 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. 12476702, em que comprova recebimento do beneficio 

até 22/02/18. 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, 
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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.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005268-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

TIAGO SIMIONI DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005268-22.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: MARLENE SIMIONI REQUERIDO: TIAGO SIMIONI DE SOUSA, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Considerando que o requerido se 

encontra preso no CRS (Num. 11030945), intime-se a parte autora para 

que manifeste se possui interesse no prosseguimento da demanda. Caso 

positivo, considerando que o requerido foi citado e não apresentou 

contestação (Num. 11663035), nomeio-lhe como curador o representante 

do NPJ/UNIC de Sorriso/MT, o qual deverá ser intimado do seu múnus. Na 

sequência, manifeste-se o MPE e, após, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000220-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SORRISO - ACES 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 1000220-48.2018.8.11.0040, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, MULTA COMINATÓRIA / ASTREINTES, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, CÁLCULO DE ICMS "POR DENTRO", 

EXCLUSÃO - ICMS, FATO GERADOR/INCIDÊNCIA, JUROS/CORREÇÃO 

MONETÁRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]. AUTOR: ASSOCIACAO 

COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SORRISO - ACES RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação ordinária de declaração de 

inexistência de relação jurídico-tributária c/c restituição de valores c/c 

repetição de indébito e indenização por danos morais, em que foi 

determinada a emenda da inicial, com o recolhimento das custas (Num. 

11586881). Devidamente intimada, a parte autora não as recolheu (Num. 

12328880), deixando assim transcorrer in albis o prazo. É o relatório. 

Decido. Ressai dos autos que foi determinada a intimação da autora para o 

recolhimento das custas processuais, o que até a presente oportunidade 

não foi cumprido. Posto isso, considerando o transcurso do prazo sem o 

recolhimento das custas processuais, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do NCPC, condenando a parte autora no 

pagamento. Transitada em julgado, anote-se no distribuidor e arquivem-se 

com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003639-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ LAZARO FRANCA PARREIRA OAB - GO0031352A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003639-13.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 447.902,47; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO 

(172)/[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: EMBARGANTE: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Parte Ré: EMBARGADO: BRASILCARD ADMINISTRADORA 

DE CARTOES LTDA Vistos etc. Trata-se de embargos à execução 

ajuizados por MUNICÍPIO DE SORRISO em face de BRASILCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, em que, nesta data, nos autos da 

ação de execução Cód. 1002520-17.2017.8.11.0040, foi proferida 

sentença de extinção da execução, face o acordo firmado pelas partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. 

Considerando que houve a extinção da execução, não vislumbro qualquer 

razão para o prosseguimento dos presentes embargos, ante a perda do 

objeto dos mesmos. Sendo assim, julgo extinto o feito sem mérito, com 

espeque no artigo 485, inciso VI, do NCPC. Sem custas, em razão do 

comando normativo consignado no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 

7.603/2.001. Honorários na forma acordada nos autos principais (Cód. 

1002520-17.2017.8.11.0040). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas necessárias anotações de estilo. Publique-se, Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002520-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ LAZARO FRANCA PARREIRA OAB - GO0031352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002520-17.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 447.902,72; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA 

JUSTIÇA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BRASILCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Parte Ré: EXECUTADO: MUNICIPIO 

DE SORRISO/MT Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por 

fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo de Num. 12310142. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, e, 

via de consequência, julgo o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. Honorários advocatícios na forma do acordo. Custas, se houver, pelo 

exequente. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001375-86.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE ALMEIDA SIMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

C&A MODAS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001375-86.2018.8.11.0040 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 22 DE 

AGOSTO DE 2018 ÀS 18:00HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 09 de abril de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001369-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE ALMEIDA SIMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO LOJAS RENNER (REQUERIDO)

 

Processo: 1001369-79.2018.8.11.0040 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 22 DE 

AGOSTO DE 2018 ÀS 18:10HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 09 de abril de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001585-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: EXEQUENTE: 

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: ROSANA 

RODRIGUES DA SILVA I - Cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida, observando o endereço 

informado no Id. 12472361. II - Não havendo pagamento ou garantia da 

execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se 

eventuais indicações da parte exequente. III – Para a hipótese de 

requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na 

Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a 

R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por 

cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente 

para justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. IV - Para a hipótese de requerimento de constrição 

de veículos automotores, determino a inserção em veículos cadastrados 

em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. 

Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de 

penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado em mãos da 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no 

endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o executado da 

penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias 

de sua intimação, a exequente poderá manifestar intenção de que o bem 

fique depositado em poder do executado, na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá a exequente apresentar 

atualização do cálculo do montante devido, bem como a avaliação do 

veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V – Efetivada a penhora, a 

Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das 

partes. Consigno que o oferecimento de embargos está condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE. VI – Defiro desde logo a expedição de certidão nos termos do 

art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas a requerimento expresso 

da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte credora 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001485-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIENE OLIVEIRA DO ROSARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: EXEQUENTE: A 

M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

JULIENE OLIVEIRA DO ROSARIO I - Cite-se a parte devedora para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, observando o 

endereço informado no Id. 12389345. II - Não havendo pagamento ou 

garantia da execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito, 

observando-se eventuais indicações da parte exequente. III – Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV - Para a hipótese de 

requerimento de constrição de veículos automotores, determino a inserção 

em veículos cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via 

Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD 

valerá como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser 

providenciada a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a 

ser depositado em mãos da exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado 

deverá ser cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, 

intimando-se o executado da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do 

NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua intimação, a exequente poderá 

manifestar intenção de que o bem fique depositado em poder do 

executado, na forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima 

assinalado, deverá a exequente apresentar atualização do cálculo do 

montante devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, 

IV, do NCPC. V – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar 

audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, 

expedindo o necessário para intimação das partes. Consigno que o 

oferecimento de embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE. VI – Defiro desde 

logo a expedição de certidão nos termos do art. 828, caput, do NCPC, 

condicionada apenas a requerimento expresso da parte credora. VII - 

Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de bens 

penhoráveis, deverá ser intimada a parte credora para se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001482-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CARINE RODRIGO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: EXEQUENTE: A 

M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

CARINE RODRIGO DE OLIVEIRA I - Cite-se a parte devedora para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, observando o 

endereço informado no Id. 12388461. II - Não havendo pagamento ou 

garantia da execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito, 

observando-se eventuais indicações da parte exequente. III – Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV - Para a hipótese de 

requerimento de constrição de veículos automotores, determino a inserção 

em veículos cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via 

Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD 

valerá como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser 

providenciada a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a 

ser depositado em mãos da exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado 

deverá ser cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, 

intimando-se o executado da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do 

NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua intimação, a exequente poderá 

manifestar intenção de que o bem fique depositado em poder do 

executado, na forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima 

assinalado, deverá a exequente apresentar atualização do cálculo do 

montante devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, 

IV, do NCPC. V – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar 

audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, 

expedindo o necessário para intimação das partes. Consigno que o 

oferecimento de embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE. VI – Defiro desde 

logo a expedição de certidão nos termos do art. 828, caput, do NCPC, 

condicionada apenas a requerimento expresso da parte credora. VII - 

Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de bens 

penhoráveis, deverá ser intimada a parte credora para se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001454-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDE LAURA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: EXEQUENTE: 

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: LEIDE LAURA 

DOS SANTOS I - Cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, observando o endereço informado no 

Id. 12369030. II - Não havendo pagamento ou garantia da execução no 

prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do débito, observando-se eventuais indicações 

da parte exequente. III – Para a hipótese de requerimento de penhora 

“on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 19 do Capítulo 2 

da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e 

desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto 

da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV - Para a hipótese de requerimento de constrição de veículos 

automotores, determino a inserção em veículos cadastrados em nome da 

parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a 

constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora 

(NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado em mãos da 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no 

endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o executado da 

penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias 

de sua intimação, a exequente poderá manifestar intenção de que o bem 

fique depositado em poder do executado, na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá a exequente apresentar 

atualização do cálculo do montante devido, bem como a avaliação do 

veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V – Efetivada a penhora, a 

Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das 

partes. Consigno que o oferecimento de embargos está condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE. VI – Defiro desde logo a expedição de certidão nos termos do 

art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas a requerimento expresso 

da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte credora 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 13 de JUNHO de 2018, às 15:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000244-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RGM SITE DE NOTICIAS E BUSCA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 13 de JUNHO de 2018, às 15:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000282-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 13 de JUNHO de 2018, às 15:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000348-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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GUSTAVO PREVIATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 13 de JUNHO de 2018, às 16:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 13 de JUNHO de 2018, às 16:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR LUIZ PIVETA (REQUERENTE)

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 13 de JUNHO de 2018, às 16:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERES REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 13 de JUNHO de 2018, às 17:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERES REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 13 de JUNHO de 2018, às 17:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDES DA SILVA ALESSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO)

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 13 de JUNHO de 2018, às 18:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU RUFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO IWAI OGATA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 13 de JUNHO de 2018, às 18:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 de JUNHO de 2018, às 08:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000402-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE ANE BARROS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 de JUNHO de 2018, às 09:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000437-91.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNICENTER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 de JUNHO de 2018, às 09:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000455-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI OAB - MT0012699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA TEREZINHA KUNZLER (REQUERIDO)

CLAUDETE ANTONIA ALVES DA MAIA BETT (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 de JUNHO de 2018, às 09:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010991-39.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILCIONE DE FREITAS LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DYOGO COSTA MARQUES OAB - MT0011084A (ADVOGADO)

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH OAB - MT10823/O (ADVOGADO)

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT0009845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA LAGEMANN OAB - MT0015737A (ADVOGADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010991-39.2013.8.11.0040; Valor causa: R$ 2.887,13; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ILCIONE 

DE FREITAS LEAL Parte Ré: REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I – 

Intime-se a reclamante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do noticiado no Id. 11638942. II – Após, retornem os autos 

conclusos. SORRISO, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 54383 Nr: 4570-14.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉCIO VILMAR JANKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte interessada (advogada da Reclamante), para 

no prazo de 05 dias, manifestar acerca da CARTA PRECATÓRIA devolvida 

da comarca de Diamantino-MT, sem cumprimento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES DINIZ NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000537-46.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.911,82; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

/ TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

THAMIRES DINIZ NEVES Parte Ré: REQUERIDO: DISTRIBUIDORA JAFRA DE 

COSMETICOS LTDA. I - Em que pese a argumentação da reclamante, tenho 

que não é o caso de concessão da medida antecipatória da tutela, vez 

que não demonstrado qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não 

vislumbra este magistrado que a permanência - ao menos por ora - do 

nome da reclamante em cadastro de inadimplente lhe traga maiores 

prejuízos, visto que possui outras anotações restritivas em seu nome. 

Nesse contexto, ausente pressuposto essencial previsto no art. 300 do 

NCPC, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência do reclamante, bem como a facilidade de a 

parte reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 4 

de abril de 2018. JACOB SAUER Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001567-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALBERTO BOTTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARNEIRO BARROS NETO OAB - MT15216/O (ADVOGADO)

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001567-19.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOAO ALBERTO 

BOTTEGA Parte Ré: RÉU: ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA I - No 

que tange à tutela de urgência postulada, verifico que a pretensão, qual 

seja, a suspensão da averbação sobre o veículo de placa OBD-2389 

levada a efeito nos autos n. 0005387-39.2013.8.11.0040 em trâmite da 

Segunda Vara desta comarca, deve ser tratada naquele feito, razão pela 

qual INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. II - Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. SORRISO, 4 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001460-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR DE FREITAS NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI OAB - MT23897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001460-72.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 16.066,70; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CESAR DE FREITAS NORONHA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. I – No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes do 

protesto indevido. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II – Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão dos efeitos do 

protesto, em razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte 

reclamada proceda, em 05 (cinco) dias, a exclusão do nome da parte 

reclamante dos serviços de proteção ao crédito, em razão do débito 

discutido nestes autos. Por fim, a reclamada deve se abster de proceder 

um novo registro dos débitos impugnados junto ao Cartório de Protesto de 

Títulos ou em cadastros de restrição ao crédito, até o julgamento final da 

ação. Fixo multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso 

de descumprimento (NCPC, art. 297). III – Oficie-se ao Cartório Rego 

Loureiro de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Colônia 

Leopoldina/AL, para suspensão do protesto. IV - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a legitimidade do protesto, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. V - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 4 

de abril de 2018. JACOB SAUER Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FLORENCE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000889-04.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CLAUDIO FLORENCE DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME I - Em 

que pese a argumentação da reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra este 

magistrado que a permanência - ao menos por ora - do nome da 

reclamante em cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto 

que possui outras anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, 

ausente pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência do reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 4 

de abril de 2018. JACOB SAUER Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001570-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARNILZA DUARTE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001570-71.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 36.666,82; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ARNILZA 

DUARTE FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - No que 

tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação 

de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. Verifica-se pelos documentos apresentados que de fato a 

reclamante possui financiamento estudantil de 100% dos encargos 

educacionais, de sorte que, em primeira análise, evidenciada a 

probabilidade do direito. Demais disso, se procedentes as alegações da 

reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios 

prejuízos, decorrentes do impedimento da liberação do portal acadêmico à 

reclamante, mormente no período de avaliação. Por fim, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente a cobrança, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. No que pertine à alteração das 

matérias “Homem, Cultura e Sociedade”, “Conciliação e Mediação” e 

“Direito Administrativo II”, para constar “Aprovada”, não verifico 

verossimilhança nas alegações, restando indispensável a dilação 

probatória para verificação de eventual direito da reclamante. II - Diante 

desse contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para o efeito de: a) determinar que a 

parte reclamada providencie, em 05 (cinco) dias úteis, a exclusão do nome 

da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do débito 

objeto da ação, abstendo-se de proceder novo registro do débito 

impugnado junto aos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da 

ação, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia 

de descumprimento (NCPC, art. 297); b) determinar que a reclamada 

providencie a rematrícula da reclamante e frequência às aulas, bem como 

proceda o desbloqueio de acesso à reclamante ao portal acadêmico 

destinado às atividades/avaliações virtuais e estenda o prazo para 

entrega de tais atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) dias, caso o 

desbloqueio ocorra após o término do prazo limite para a entrega, tudo até 

o julgamento final da ação. Fixo o prazo de cumprimento em 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por 

dia de descumprimento (NCPC, art. 297). Consigno que a rematrícula só 

não pode ser negada em razão dos fatos tratados neste feito. III - Tendo 

em vista a verossimilhança acima apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 4 de abril 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RAFAEL HEINTZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001574-11.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 27.938,22; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 
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INDEVIDO DE TÍTULO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DIOGO RAFAEL HEINTZE Parte Ré: REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A I - No 

que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito e relação jurídica, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes do protesto indevido. Por outro lado, tem-se 

que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Nesse contexto de verossimilhança e urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A MEDIDA CAUTELAR postulada, para efeito de determinar a imediata 

suspensão dos efeitos do protesto, em razão dos débitos objeto da ação. 

Por fim, a parte reclamada deverá se abster de proceder um novo registro 

dos débitos impugnados junto ao Cartório de Protesto de Títulos ou em 

cadastros de restrição ao crédito, até o julgamento final da ação. Fixo 

multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento (NCPC, art. 297). III - Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício da 

Comarca de Sinop/MT, para suspensão do protesto. IV - Tendo em vista a 

verossimilhança apontada e a condição de hipossuficiência da parte 

reclamante, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. V - Cite-se e intime-se a parte reclamada, 

com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. SORRISO, 4 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001486-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA MARQUES PINTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA MARQUES PINTADO OAB - MT17934/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001486-70.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 2.555,05; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, 1/3 DE FÉRIAS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCINEIA MARQUES PINTADO Parte Ré: REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT I - Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de 

prejuízo irreparável ou urgência na medida. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, é o caso de indeferimento da medida. II - 

Tendo em vista a condição de hipossuficiência da parte requerente, bem 

como a facilidade de a parte requerida comprovar a legalidade do débito, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é o caso do deferimento da inversão 

do ônus da prova. III – Como é sabido, o demandado não adota política 

conciliatória em demandas judiciais, diante do que a designação de 

audiência de conciliação 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) INDEFIRO a medida liminar; 2) DEFIRO a 

inversão do ônus da prova; 3) dispenso a realização de audiência de 

conciliação; 4) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para 

apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 5) oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do 

prazo de resposta; 6) conclusos ao final para análise. SORRISO, 4 de abril 

de 2018. JACOB SAUER Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001577-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIAGO SEGALLA (REQUERENTE)

MARINEI TEREZINHA GNOATTO CARBONI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA OAB - MT13076/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001577-63.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 24.528,29; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA, Defeito, nulidade ou anulação]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARINEI TEREZINHA GNOATTO CARBONI DA 

SILVA, SANTIAGO SEGALLA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito em relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará prejuízos, decorrentes da 

suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica. Por outro 

lado, tem-se que a reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

a cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Com tais 

ponderações, e atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no 

art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito 

de determinar à reclamada que suspenda, em 05 (cinco) dias úteis, a 

cobrança impugnada pela parte reclamante, até o julgamento final da ação, 

estando consequentemente vedada a prática de qualquer ato em 

decorrência de seu não pagamento, tal como a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante ou o registro do débito em cadastros de restrição ao crédito, 

sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento da decisão. III - Tendo em vista a verossimilhança 

apontada, bem como a facilidade de a reclamada comprovar inverdades 

dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a reclamante, 

observando-se a audiência designada. SORRISO, 4 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003020-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CAMARA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR CAMARA LOPES OAB - MG152383-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003020-20.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELIANE CAMARA LOPES Parte Ré: REQUERIDO: AYMORE 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 
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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. SORRISO, 4 de abril 

de 2018. JACOB SAUER Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001608-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDORI ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001608-83.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALDORI ZANATTA Parte 

Ré: REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 4 de abril 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA MAIRA DA SILVA FRITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001500-54.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 37.409,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NADIA MAIRA DA SILVA FRITZ Parte Ré: REQUERIDO: 

MARINA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI I - No que 

tange à tutela de urgência pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como 

provar fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 4 de abril 

de 2018. JACOB SAUER Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001542-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BARRENTO BRUNOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001542-74.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ALESSANDRO BARRENTO 

BRUNOR Parte Ré: EXECUTADO: VIVO S.A. I – Não há depósito judicial 

realizado neste processo, razão pela qual, intime-se a reclamada para 

cumprimento integral da decisão proferida no Id. 12051749. II – Após, 

intime-se a exequente para requerer o que de direito. SORRISO, 4 de abril 

de 2018. JACOB SAUER Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001639-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULLY CAMPOS FONSECA (REQUERENTE)

DAVID MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKON ANTONIO DE REZENDE OAB - GO41780 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 191 de 706



1001639-06.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO 

/ RESOLUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DAVID 

MOREIRA DOS SANTOS, JULLY CAMPOS FONSECA Parte Ré: 

REQUERIDO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE I - Em que pese a 

argumentação da reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que os documentos que instruem a 

inicial não são capazes de estabelecer a verossimilhança do alegado. 

Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para 

a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. SORRISO, 4 de abril de 2018. 

JACOB SAUER Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004917-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004917-49.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[PROMOÇÃO, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOAO 

NUNES DA SILVA Parte Ré: RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Trata-se de ação de reconhecimento de promoção em 

ressarcimento de preterição ajuizada por JOÃO NUNES DA SILVA em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, com os seguintes pedidos de mérito: (...) 

d) a Procedência da ação condenando o Requerido à conceder a 

promoção do Requerente em Ressarcimento por preterição: Cabo PM a 

conta de 05 de setembro de 2004; Terceiro Sargento PM a contar de 05 de 

setembro de 2008; Segundo Sargento PM a contar de 05 de setembro de 

2012; e Primeiro Sargento PM a contar de 05 de setembro de 2015, com 

todos os efeitos salariais retroativos, devidamente corrigidos, bem como 

todas as cominações legais, por razões da mais pura e lídima justiça, a ser 

apurado em liquidação de sentença; e) A Condenação do Requerido ao 

pagamento indenizatório de danos morais ao valor de R$ 50,000,00 

(cinquenta mil reais); (...) Inicialmente o feito tramitou no juízo da 4ª Vara 

Cível que declinou da competência a este juízo (id. 10006592). Em 

contestação o reclamado aduziu preliminarmente a incompetência absoluta 

deste Juizado Especial da Fazenda Pública pela necessidade de liquidação 

da sentença (id. 11706098). Nesse contexto, verifico assistir razão o 

reclamado, porquanto nos termos do art. 38, parágrafo único, e 52, ambos 

da Lei nº 9.099/95, é vedada a prolação de sentença ilíquida no âmbito do 

sistema dos Juizados Especiais. Assim, tendo em vista que será 

indispensável a fase de liquidação de sentença em caso de procedência 

do pedido do reclamante, hipótese vedada no âmbito dos juizados 

especiais, por se tratar de matéria de ordem pública, reconheço a 

incompetência deste Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

julgamento do feito (art. 64, §1º, NCPC). Nesse sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 

PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EM 

SEDE DE ACLARATÓRIOS. 1. A competência é questão de ordem pública, 

que não se submete aos efeitos da prescrição, devendo ser reconhecida 

de ofício pelo julgador, para que se possa alcançar a correta prestação 

jurisdicional. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. 

NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE COM 

O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO COMUM DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 2. Nos termos do arts. 

38, parágrafo único, e 52, ambos da Lei nº 9.099/95, é vedada a prolação 

de sentença ilíquida no âmbito do sistema dos Juizados Especiais. 3. Não 

compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as 

causas em que, atribuído valor meramente estimativo na inicial, o proveito 

econômico postulado pelo autor, uma vez liquidada a sentença, poderá 

ultrapassar o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, previsto no art. 2º, 

caput, da Lei 12.153/09. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO 

RECURSO. 4. Verificada a adequada e integral solução da lide, pois não 

era a hipótese de se declarar, de ofício, a incompetência funcional desta 

Corte e do órgão a quo, descabido falar-se em omissão sanável pela via 

dos embargos declaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS 

E REJEITADOS. (Apelação nº 0365123-62.2015.8.09.0051, 4ª Câmara 

Cível do TJGO, Rel. Kisleu Dias Maciel Filho. DJ 29.08.2017). CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DA 

IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA. DECLARAÇÃO DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADOESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM DECORRÊNCIA DA 

NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, EM 

EVENTUAL CONDENAÇÃO, COM A CONSEQUENTE REALIZAÇÃO DE 

PROVA COMPLEXA (PERÍCIA). ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE 

PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTS. 27 

DA LEI 12.153/2009 E 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.099/1995. 

PRECEDENTES DESTE E. TJPR. CONFLITO ACOLHIDO PARA DECLARAR 

NULA A DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

E RECONHECER COMO COMPETENTE O JUIZ DA VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE NOVA ESPERANÇA DA COMARCA DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ. (Processo nº 1683479-4, 5ª 

Câmara Cível em Composição Integral do TJPR, Rel. Carlos Mansur Arida. 

unânime, DJ 29.09.2017). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. VANTAGENS 

PECUNIÁRIAS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADOESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE DA 

INSTAURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, EM EVENTUAL 

CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE 

SENTENÇA ILÍQUIDA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTS. 27 DA LEI Nº 

12.153/2009 E 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995. 

PRECEDENTES DESTE TJPR. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 

(Processo nº 1691979-4, 4ª Câmara Cível em Composição Integral do 

TJPR, Rel. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes. unânime, DJ 09.11.2017). 

Ante o exposto, reconheço a incompetência do juízo e, 

consequentemente, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o processamento do 

feito ao juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca. Intimem-se. SORRISO, 4 de 

abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001614-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

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 Processo: 

1001614-90.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO I - Em que pese a argumentação 

da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de 

prejuízo irreparável ou urgência na medida. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, é o caso de indeferimento da medida. II - 

Como é sabido, o demandado não adota política conciliatória em demandas 

judiciais, diante do que a designação de audiência de conciliação 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) INDEFIRO 
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a medida liminar; 2) dispenso a realização de audiência de conciliação; 3) 

intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação 

de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 5) 

conclusos ao final para análise. SORRISO, 4 de abril de 2018. JACOB 

SAUER Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001510-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DAMACENO MATARAM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001510-98.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 14.600,55; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: PATRICIA DAMACENO MATARAM 

Parte Ré: REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - No que tange à tutela de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida 

restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta plenamente 

reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada se abstenha de efetuar 

registro do débito objeto neste feito nos cadastros de proteção ao crédito. 

Fixo multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia que 

permanecer a restrição em caso de descumprimento (NCPC, art. 297). III – 

Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 4 de abril 

de 2018. JACOB SAUER Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA DE BAIRROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001516-08.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EDINA DE BAIRROS Parte Ré: REQUERIDO: UNIC 

SORRISO LTDA I - No que tange à tutela de urgência pretendida, verifico 

que se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios 

prejuízos, decorrentes da indevida restrição ao crédito. Em arremate, a 

medida se apresenta plenamente reversível, considerando que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente a cobrança 

impugnada, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Diante 

desse contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada 

proceda, em 05 (cinco) dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos 

serviços de proteção ao crédito, em razão do débito impugnado nestes 

autos. Determino, ainda, que a reclamada se abstenha de efetuar novos 

registros nos cadastros de proteção ao crédito em razão do débito 

impugnado. Fixo multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em 

caso de descumprimento (NCPC, art. 297). III – Tendo em vista a 

verossimilhança apontada e a condição de hipossuficiência da reclamante, 

bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do débito 

impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. SORRISO, 4 de abril de 2018. JACOB SAUER 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAGDIEL BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001559-42.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 9.540,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DAGDIEL BARRETO Parte Ré: 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - Em que pese a argumentação da 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que os documentos que instruem a inicial não 

são capazes de estabelecer a verossimilhança do alegado. Nesse 

contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a 

concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. SORRISO, 4 de abril de 2018. 

JACOB SAUER Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MESSIAS DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001711-90.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 1.571,62; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CITAÇÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO MESSIAS DO 

AMARAL Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – No que tange à tutela de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta na falha de prestação de serviço em 

relação de consumo de energia elétrica e inexistência de débito, o que 

recomenda flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não 

teria a reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes 

as alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, em decorrência da suspensão do fornecimento de 

energia em seu endereço, bem de caráter essencial à vida humana, bem 

como a indevida restrição ao crédito, evidenciando-se assim o perigo de 

dano. Por outro lado, tem-se que a reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, sem prejuízo das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 193 de 706



sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar a suspensão das cobranças impugnadas e para 

que a parte reclamada providencie, em 05 (cinco) dias, a exclusão do 

nome da parte reclamante dos serviços de proteção ao crédito, estando 

consequentemente vedada a prática de qualquer ato em decorrência do 

não pagamento, tal como a suspensão do fornecimento do serviço ou o 

novo registro do débito em cadastros de restrição ao crédito, até final 

julgamento do processo. Fixo multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 297). III – 

Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 6 de abril 

de 2018. Juiz(a) de Direito JACOB SAUER

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO PEROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001499-69.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 38.769,52; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

PAULO AFONSO PEROSA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO RODOBENS 

S.A. O valor da causa atribuído pela parte reclamante, segundo o 

conteúdo econômico de cada uma das pretensões (art. 292, VI, do NCPC), 

extrapola a competência deste Juizado Especial (art. 3º, I, da Lei n. 

9.099/95), porquanto as pretensões consistem na suspensão de protesto 

no valor de R$145.573,86 (cento e quarenta e cinco mil quinhentos e 

setenta e três mil e oitenta e seis centavos-id. 12405972) e resolução do 

contrato no valor de R$256.030,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e trinta 

reais-id. 12405907) com declaração de inexigibilidade das parcelas 

inadimplidas no valor de R$24.966,06 (vinte e quatro mil novecentos e 

sessenta e seis reais e seis centavos). Por se tratar de matéria de ordem 

pública, reconheço a incompetência do Juizado Especial para o julgamento 

do feito (art. 64, §1º, NCPC). Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

COBRANÇA DE CHEQUE. RELAÇÃO NEGOCIAL E EMISSÃO DE CHEQUES 

EM FAVOR DA AUTORA, QUE RESTOU INCONTROVERSA. LEGITIMIDADE 

ATIVA. DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO 

CUJA PRETENSÃO ECONÔMICA EXCEDE O LIMITE DE 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DECLARADA. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PROVIDO 

EM PARTE. (Recurso Cível nº 71005947015, 1ª Turma Recursal Cível dos 

Juizados Especiais/RS, Rel. Fabiana Zilles. j. 26.04.2016, DJe 29.04.2016). 

RECURSO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - DANOS 

CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO - VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 

40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O Juizado Especial é incompetente 

para processar e julgar a causa. Se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) 

salários mínimos, ainda que se enquadre nas hipóteses do art. 275, inciso 

II, do Código de Processo Civil. (Recurso Cível Inominado nº 780/2011, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Valmir 

Alaércio dos Santos. j. 29.06.2011, unânime, DJe 01.07.2011). Ante o 

exposto, REJEITO A INICIAL, pois reconheço a incompetência do juízo em 

razão do valor da causa e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 

9.099/95. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 

4 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000575-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA SANTANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000575-29.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 16.924,06; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, PROVAS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

RAFAEL PEREIRA SANTANA Parte Ré: EXECUTADO: OI S/A Trata-se de 

processamento de reclamação movida em face da empresa OI S.A., 

atualmente em fase de cumprimento de sentença. É fato notório que a 

reclamada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 

29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0203711- 

65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito está sujeito à 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e segundo 

o entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso 

Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy 

Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, nos termos de 

decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sítio 

eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo 

Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez 

homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 

11.101/05, art. 59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há 

orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a 

recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois 

não haveria hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 
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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). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010581-78.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE DA SILVA PONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCKY MARLON NASCIMENTO ROSSINI (EXECUTADO)

TELEVISAO RONDON LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS FAGANELLO DE PAULA OAB - PR75413 (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT0004877S (ADVOGADO)

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010581-78.2013.8.11.0040; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: IGOR HENRIQUE 

DA SILVA PONTES Parte Ré: EXECUTADO: TELEVISAO RONDON LTDA, 

LUCKY MARLON NASCIMENTO ROSSINI I – Em que pesem as alegações 

do reclamado LUCKY MARLON NASCIMENTO ROSSINI constantes no Id. 

4355407, anoto que a intimação da sentença fora anterior à vigência da 

Portaria N. 161/2017-PRES, quando ainda era realizada via sistema, 

inclusive com a ferramenta de leitura automática caso o destinatário não 

acessasse a comunicação dentro do prazo, como de fato ocorreu no 

presente caso, conforme se verifica na aba “expedientes” – intimação nº 

181519 ao advogado Dr. Fernando Mascarello. Desta feita, intempestivos, 

NÃO CONHEÇO dos embargos apresentados no Id. 5475169 e ratifico a 

certidão de trânsito em julgado acostada no Id. 4355407. II - Por meio de 

impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 11229336), a executada 

TELEVISÃO RONDON sustenta nulidade da intimação da decisão que 

determinou o cumprimento da sentença, sob alegação que não recebeu 

comunicação via e-mail. Demais disso, afirma que os valores bloqueados 

via penhora on-line são para pagamento de impostos e verbas salariais de 

funcionários, portanto, impenhoráveis. Pois bem. A intimação das partes e 

seus patronos devem ocorrer conforme os ditames do art. 269 e 

seguintes do NCPC, bem como em observância ao estabelecido na Lei nº 

11.419/2006, esta que trata da informatização do processo judicial. No 

âmbito dos Juizados Especiais no Estado de Mato Grosso, por meio do 

Provimento nº 38/2013-CGJ, a Corregedoria-Geral da Justiça disciplinou 

que as citações e intimações ocorreriam, naquela época, dentro do então 

Sistema Projudi, o que vigorou igualmente com o Sistema PJE até 

20.03.2017. A partir desta data, a Portaria N. 161/2017-PRES, da 

Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado determinou que “a 

comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma 

Processo Judicial Eletrônico – Pje” seria “realizada por meio de publicação 

no Diário da Justiça Eletrônico – Dje”. Portanto, a “intimação” por e-mail 

conforme alegado pelo patrono da executada é meramente informativa e 

de liberalidade do advogado, que inclusive assume os riscos com as 

inconsistências apresentadas. Nessa linha, ocorrida a intimação da 

decisão (Id. 4683445) para o cumprimento da sentença em 06.03.2017 

(Intimação nº 301030 – na aba “expedições”) ao advogado Dr. João Paulo 

Avansini Carnelos, com registro de ciência automática pelo sistema em 

16.03.2017, portanto, anterior à vigência da Portaria nº 161/2017-PRES, 

conforme bem certificado no Id. 12342482, não há se falar em nulidade da 

intimação. Acerca do pedido de desbloqueio, anoto que a quantia 

bloqueada não se trata de verba impenhorável constante no rol do art. 833 

do NCPC. Por todo o exposto, REJEITO a impugnação acostada no Id. 

11229336. III – Superadas as questões acima e tendo em vista a 

manifestação da parte exequente no Id. 11345909, dou por cumprida a 

obrigação a cargo da executada e julgo EXTINTO o feito, com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. Isento de custas e honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará para 

levantamento da totalidade do valor depositado no Id. 11469322, 

observando-se os dados indicados no Id. 11345909. SORRISO, 5 de abril 

de 2018. JACOB SAUER Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000259-16.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 2.482,01; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCIANA ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., LG ELECTRONICS DO BRASIL 

LTDA Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, 

caput, da Lei nº 9.099/95. Foi deferido prazo de 5 dias ao exequente a fim 

de se manifestar acerca dos rumos da execução, tendo o mesmo 

permanecido inerte, deixando transcorrer in albis o prazo (ID 11948275). 

Sendo assim, opino pela extinção do presente feito, sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 04 de abril 

de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se. Sorriso/MT, 09 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005008-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRENIVAM BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL 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 Processo: 

1005008-42.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.095,80; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CRENIVAM BISPO DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a 

parte autora, CRENIVAM BISPO DOS SANTOS, que recentemente ao tentar 

efetuar um cadastro para abertura de crediário foi surpreendida com a 

informação de que seu nome encontrava-se inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito. Afirma que desconhece o débito no valor de R$95,80 

em relação ao contrato 0247816455. Diz que tentou contato com a OI, 

sendo informada que se tratava de uma suposta linha telefônica 

contratada pela mesma. Afirma que não possui nenhum débito pendente 
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com a empresa. Requer a procedência total da demanda para que seu 

nome seja excluído dos cadastros restritivos de crédito e a condenação 

da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$10.000,00. A requerida, sustenta que localizou no sistema que os 

débitos referem-se a serviços contratados pela parte autora e 

devidamente prestados, sendo a inscrição realizada exercício regular de 

direito. Afirma que não existe contrato na modalidade pré-paga, e que a 

linha telefônica contratada possuía o número 66 99713046966 997130469 

. Pugna pela improcedência da demanda. Pois bem, quanto ao mérito, 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Não se nega a 

possibilidade de contratação de forma verbal, entretanto a mesma deve 

ser provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu. Ainda, as 

telas juntadas estão borradas, ilegíveis, sendo impossível ler o que consta 

nas mesmas. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação 

e do valor cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de 

modo que declaro a cobrança inexigível. As faturas juntadas pela 

requerida demonstram que a linha telefônica em questão não era utilizada. 

Por todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema 

restritivo de crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Deve-se levar em conta que apesar da inscrição realizada ter sido 

a primeira, possui a parte autora outras inscrições posteriores, de modo 

que seu nome não é tão imaculado como salienta ser. Vale ressaltar, por 

oportuno, que não há nos autos demonstração de inscrição preexistente, 

o que afastaria a condenação por danos morais. DISPOSITIVO Face ao 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar 

a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do débito de 

R$95,80 em relação ao contrato 0247816455, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a 

liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo IGP-M a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 
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disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 04 de 

abril de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 09 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito. Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree 

via Skype

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005440-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA DE BAIRROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005440-61.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SANDRA MARA DE BAIRROS Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com a negativação do seu nome ao tentar efetuar uma 

compra através de crediário no comércio local. Diz desconhecer a 

inscrição realizada, no valor de R$101,65 em relação ao contrato 

2120386522. Afirma que desconhece totalmente a dívida e que em contato 

com a reclamada a mesma não forneceu espelho de dívida. Requer seja 

juntado o contrato que originou a dívida assinado pela parte autora ou, 

caso contrário, a condenação da requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$10.000,00. A requerida, TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, apresentou contestação, alegando a regularidade da 

inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta contrato 

supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de cópias de 

documentos pessoais da mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo e, ainda, por ter a requerida anexado cópia dos documentos 

pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve realmente 

contratação, pois não há notícia nos autos que houve furto ou perda de 

documentos da mesma. Houve juntada também de faturas telefônicas que 

demonstram a extensa utilização da linha até outubro de 2013. Vale 

ressaltar que alega a parte autora em impugnação apresentada que 

possuía linha telefônica e que cancelou a mesma após o furto do aparelho, 

entretanto, não traz qualquer prova aos autos de tal pedido de 

cancelamento, nem mesma menciona a data que tal furto e suposto 

cancelamento teria ocorrido. Portanto, tenho que supostamente provada e 

legitimada a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, revogando a tutela 

de urgência anteriormente deferida. Ademais, considerando a litigância de 

má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa 

no valor correspondente a 3% (três por cento) do valor da causa (NCPC, 

art. 81), este fixado em R$10.000,00, bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 10% (dez por cento) do valor 

atribuído à causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das custas 

processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, 

do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da 

multa prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º NCPC). Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Sorriso/MT, 04 de abril de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza 

Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 09 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ERNANI GARLET JOSE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010048-85.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 8.174,82; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ERNANI GARLET JOSE Parte 

Ré: REQUERIDO: OI S.A Trata-se de processamento de reclamação 

movida em face da empresa OI S.A., atualmente em fase de cumprimento 

de sentença. É fato notório que a reclamada, juntamente com o grupo 

empresarial que integra, se encontra em recuperação judicial, postulada 

em 20 de junho de 2016 e deferida em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 

7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro 

(Processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito 
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está sujeito à recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 

11.101/05 e segundo o entendimento vigente no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 

3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou 

amplamente divulgada pelos meios de comunicação a recente 

homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

do grupo empresarial, nos termos de decisão publicada em 05.02.18. Tal 

fa to  que  pode  se r  con f i rmado  no  s í t i o  e l e t rôn i co 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo Administrador 

Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de recuperação 

judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez homologado 

implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 11.101/05, art. 

59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui título executivo 

judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há orientação no 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a recuperação 

judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois não haveria 

hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010659-72.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO RUARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

RENATA MARINHO MACEDO OAB - RJ0104613A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010659-72.2013.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EUGENIO RUARO Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S.A Trata-se de processamento de reclamação movida em 

face da empresa OI S.A., atualmente em fase de cumprimento de 

sentença. É fato notório que a reclamada, juntamente com o grupo 

empresarial que integra, se encontra em recuperação judicial, postulada 

em 20 de junho de 2016 e deferida em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 

7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro 

(Processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito 

está sujeito à recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 

11.101/05 e segundo o entendimento vigente no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 

3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou 

amplamente divulgada pelos meios de comunicação a recente 

homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

do grupo empresarial, nos termos de decisão publicada em 05.02.18. Tal 

fa to  que  pode  se r  con f i rmado  no  s í t i o  e l e t rôn i co 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo Administrador 

Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de recuperação 

judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez homologado 

implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 11.101/05, art. 

59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui título executivo 

judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há orientação no 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a recuperação 

judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois não haveria 

hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-27.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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MARA SANDRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO)

JOSEILDE SOARES CALDEIRA OAB - MT0015236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010080-27.2013.8.11.0040; Valor causa: R$ 6.329,46; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CONTRATOS DE CONSUMO, TELEFONIA, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARA 

SANDRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Trata-se de 

processamento de reclamação movida em face da empresa OI S.A., 

atualmente em fase de cumprimento de sentença. É fato notório que a 

reclamada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 

29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0203711- 

65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito está sujeito à 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e segundo 

o entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso 

Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy 

Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, nos termos de 

decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sítio 

eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo 

Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez 

homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 

11.101/05, art. 59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há 

orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a 

recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois 

não haveria hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.
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Processo Número: 1004109-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON MOREIRA PACHECO (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

EMERSON MOREIRA PACHECO Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. 

Trata-se de reclamação proposta por EMERSON MOREIRA PACHECO em 

face de CLARO S.A. Alega o reclamante que não possui relação jurídica 

com a reclamada, e ainda assim foi surpreendido com inscrição do seu 

nome no cadastro de inadimplentes, sendo ela relativa a suposto débito 

com a reclamada. Por tais fatos postula pela declaração de inexistência de 

negócio jurídico bem como da inexistência de débito e pelos danos morais 

experimentados. Na decisão (Id. 9480335). Foi deferida medida liminar bem 

como a inversão do ônus da prova. Audiência de conciliação realizada, 

restou inexitosa (Id 11013347). Em contestação a reclamada alega 

legitimidade dos débitos, informando que o reclamante possuía uma 

contratação de serviços telefônicos que foi cancelado pelos débitos, 

motivo que ensejou cobranças e inscrição no cadastro de inadimplentes, 

juntando telas sistêmicas em sua peça. Sustenta regular exercício do 

direito não configurando dever de indenizar, postulando pela 

improcedência da demanda. No mais relatório dispensado, nos termos do 

art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, 

nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade de 

produção de prova em audiência. A questão central reside na ocorrência 

ou não de falha na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse 

particular não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: 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. § 1º 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. § 

3º 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. (...) As controvérsias nesta 

demanda residem na existência de relação jurídica entre as partes, o 

débito alegado e na inclusão do nome do reclamante indevidamente ao 

cadastro de inadimplentes. Acresça que há incidência do Código de 

Defesa do Consumidor ao caso vertente, desta feita, certo é que a 

reclamada não demonstrou nos autos a regular prestação de serviços, 

uma vez que em contestação alega que os débitos são de uma relação 

jurídica pretérita entre as partes, porém limitou-se a juntar telas do seu 

sistema de informática, as quais não se prestam para provar a efetiva 

contratação dos serviços, bem como dos débitos impugnados. Ocorre que 

na condição de grande empresa prestadora de serviços de telefonia, 

singela seria tal comprovação, bastando apenas que se juntasse o 
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contrato assinado ou gravação de “Tele Venda”, da contratação de seus 

serviços e demais documentos que justificasse o débito impugnado. 

Assim, não comprovada a relação jurídica pela reclamada, bem como a 

legitimidade dos débitos cobrados, reputo por inexistente a relação jurídica 

e indevidas as cobranças dos débitos. Doravante, passo a analise apenas 

em relação aos danos morais. Nessa toada, a resolução passa pela 

consideração da responsabilidade objetiva da reclamada no caso em tela. 

É dizer, a responsabilidade da demandada dispensa a prova de culpa, 

bastando ao consumidor a demonstração da conduta ilícita, do dano e do 

nexo causal. A conduta ilícita da reclamada está demonstrada na 

documentação que acompanha a inicial (Id. 9379730), porquanto levou o 

registro em cadastro de restrição ao crédito o nome do reclamante, sem 

que este tenha dado causa a tal ação. O dano moral daí decorrente é o 

que se denomina dano moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, 

a dispensar prova específica, consoante tranquila orientação 

jurisprudencial: Recurso Inominado nº 0021734-07.2012.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO 

ALVES DOS SANTOS Recorrido: OI S/A E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

– FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE 

PROVAS – TELAS DE SISTEMAS – SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE 

EVIDENCIADA – DEVER DE CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO 

NÃO OBSERVADO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DE 

TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR – RISCO 

DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS 

– INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

O consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, 

inciso VIII do CDC). Não sendo trazida tempestivamente para os autos 

cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, conclui-se 

pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das alegações 

autorais. Cópias de telas de sistemas de informática são insuficientes para 

comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, visto que 

apócrifos e sem certificação técnica. O prestador de serviços deve ser 

cauteloso e observar a Função Social do Contrato para que os terceiros 

de boa-fé não sejam prejudicados com os efeitos de suas negociações. 

Havendo fraude na celebração de contratos, encontra-se caracterizado o 

ato ilícito. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na 

condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). 4. No caso 

concreto, a condenação em indenização por danos morais, no valor de 

R$10.000,00, satisfaz ao caráter reparatório e repressor (STF RE 

447.584-7/RJ), servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 217340720128110001/2014, HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2014, 

Publicado no DJE 10/10/2014). Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite à reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar 

que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. Não logrou êxito aquela, todavia, 

na demonstração de tais excludentes. Nesses termos, tenho por 

caracterizado o dano moral indenizável, e considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O decote da pretensão, 

todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como preconiza 

a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de: a) declarar inexistência de 

negócio jurídico, bem como os débitos impugnados, devendo a parte 

reclamada cancelar os registros junto aos cadastros de proteção ao 

crédito; b) condenar a parte reclamada ao pagamento em favor da 

reclamante, a título de danos morais, do valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), considerando-se como tal a 

data do registro indevido. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-84.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010320-84.2011.8.11.0040 REQUERENTE: LUIZ CARLOS PINTO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A. Trata-se de processamento de reclamação 

movida em face da empresa OI S.A., atualmente em fase de cumprimento 

de sentença. É fato notório que a reclamada, juntamente com o grupo 

empresarial que integra, se encontra em recuperação judicial, postulada 

em 20 de junho de 2016 e deferida em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 

7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro 

(Processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito 

está sujeito à recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 

11.101/05 e segundo o entendimento vigente no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 

3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou 

amplamente divulgada pelos meios de comunicação a recente 

homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

do grupo empresarial, nos termos de decisão publicada em 05.02.18. Tal 

fa to  que  pode  se r  con f i rmado  no  s í t i o  e l e t rôn i co 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo Administrador 

Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de recuperação 

judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez homologado 

implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 11.101/05, art. 

59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui título executivo 

judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há orientação no 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a recuperação 

judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois não haveria 

hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
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QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183811 Nr: 11448-71.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON ANDRÉ GOLLER PINHEIRO, ERICLES 

FERNANDO DE MATOS GRANADA, MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563/0-MT

 Vistos.

Diante da apresentação das defesas preliminares às fls. 139/140-v e 

141/143, sem qualquer matéria preliminar, designo Audiência de Instrução 

para oitiva das testemunhas de acusação e defesa e interrogatório dos 

réus para o dia 04 de maio de 2018, às 15h50m.

Intimem-se/requisitem-se os acusados, o Ilustre Defensor e advogado.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas à fl. 07.

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 184895 Nr: 797-43.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTUNATO JOSÉ DE MEIRELES, DASIO DIAS 

DA SILVA, ROGÉRIO NASCIMENTO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos.

Diante da apresentação da defesa preliminar às fls. 94/97, já analisada às 

fls. 115/119 e da resposta à acusação às fls. 123/124, sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa e interrogatório dos réus para o dia 

08 de maio de 2018, às 14h30m.

Intimem-se/requisitem-se os acusados, o Ilustre Defensor e advogado.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas à fl. 08.

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 181884 Nr: 10216-24.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER JUSTINO SIPRIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR

 Vistos etc.

 Considerando que o reeducando não se encontra preso nos autos 

170308, expeça-se alvará de soltura com urgência a fim de dar 

cumprimento ao acórdão juntado às fls. 64/72 que alterou o regime de 

pena para o semiaberto.

Desde já designo audiência admonitória para o dia 11 de abril de 2018, às 

18:00 horas, devendo o reeducando ser intimado quando da sua soltura.

Intime-se o i. advogado de defesa.

Ciência ao MPE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 167478 Nr: 1860-40.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS COELHO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério Público no item “2” de 

fl. 31, que objetiva a requisição de informações, dirigidas à 

órgãos/repartições públicas, com o propósito de obter folha/certidão de 

antecedentes criminais em nome do réu. É que, segundo o feitio da 

legislação de regência, o Ministério Público, na condição de ‘dominus litis’ e 

atuando na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de 

conduzir/promover diligências investigatórias e requisitar/solicitar 

diretamente documentos e informações [art. 129, incisos VI e VIII da 

CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea ‘b’, II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 

13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo Penal]. O Poder 

Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.° 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/03/2005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese ‘sub judice’.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências.Sorriso - MT, em 28 de 

março de 2017.Glauber Lingiardi Strachicini,Juiz Substituto, em 

Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 171765 Nr: 4437-88.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTIN HEITOR KOLLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo nº. 4437-88.2017.811.0040.

Código nº. 171765.

Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar às fls. 47 sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu para o dia 16 
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de abril de 2018, às 15h45m.

Intime-se o acusado.

 Intime-se o Ilustre Defensor.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls.06. 

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 15 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 149307 Nr: 3777-31.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO, BRUNO SILVA 

NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO, 

DR. JOSÉ FRANCISCO AZEVEDO PONTES, PARA QUE NO PRAZO LEGAL 

APRESENTE AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 179024 Nr: 8548-18.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAINE XAVIER PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Defiro substituição testemunha do MPE e prazo de 5 (cinco) dias para 

defesa atualizar endereço de suas testemunhas, e para oitiva de todos 

designo dia 17/04/2018 às 15:30.

3- Vista ao MPE para manifestar sobre o pedido da defesa.

4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 09:40 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 178137 Nr: 7909-97.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER COSTA DA SILVA JUNIOR, 

FERNANDO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O, RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR - OAB:22228-A

 Certifico e dou fé que remeto o presente ao setor de matéria para 

imprensa a fim de INTIMAR as partes requeridas a fim de apresentarem 

suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 132582 Nr: 6655-60.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou fé que remeto o presente ao Setor Matéria de Imprensa, 

para INTIMAÇÃO da defesa, considerando a certidão de fls. 77, a fim de 

que apresente, com urgência, o atual endereço do denunciado 

ANDERSON PINHEIRO CUTRIM, haja vista a designação de audiência para 

o dia 02/05/2018, com início às 15h.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 167478 Nr: 1860-40.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS COELHO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 Vistos.

JOSÉ CARLOS COELHO DE SOUSA veio perante este juízo requerer a 

restituição do bem apreendido nos autos.

Relação do bem a ser restituído:

• 01 (uma) motocicleta HONDA BIZ 125 ES, cor vermelha, placa QBV-2400.

Pelo requerente foi apresentado documento de fls. 75/93, o MP se 

manifestou contrariamente, pelo fato de o requerente não ter comprovado 

a propriedade/origem/licitude da motocicleta.

 É o relatório. Decido.

Com efeito, dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal que “antes 

de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não 

poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. De igual 

sorte, o art. 120 do mesmo diploma legal estabelece que “a restituição, 

quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, 

mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito 

do reclamante”.

 Pois bem.

Sem maiores delongas, entendo que o pedido defensivo comporta 

acolhimento, visto que se trata, na essência, de bem, cuja origem lícita se 

presume, diante da inexistência de provas de aquisição espúria. Em 

análise ao citado bem, entendo que não se trata de objeto que interesse 

ao processo-crime ou cuja retenção seja imprescindível ao descobrimento 

da verdade real. No mais, os documentos juntados deixam transparecer 

acerca da verdadeira propriedade do bem.

DEFIRO o pedido de restituição do Bem Apreendido, 01 (uma) motocicleta 

HONDA BIZ 125 ES, cor vermelha, placa QBV-2400.

Ante o exposto Julgo PROCEDENTE o pedido do autor.

Lavre-se o competente Termo de Restituição.

Declaro esta publicada com a entrega na Secretaria da 2ª Vara Criminal.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 167478 Nr: 1860-40.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS COELHO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 
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OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 Processo: 1860-40.2017.811.0040 (Código 167478) VISTOS/MV. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 09/05/2018 às 14:30 horas. Publique tal decisum uma única vez no DJE 

para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, 

CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351ss, 353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a 

marcha procedimental deste processo seguirá normalmente sem a 

presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel ut artigo 367 

do mesmo CPP. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos 

limites territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para 

comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade encimada(...) Requisite 

à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e 

comunique 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 ut norma cogente dos §§ 2º e 3º 

do artigo 221 do CPP. 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 ss, respectivamente, 

notadamente a não suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 

222, todos do CPP. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. Sorriso/MT, 10 de outubro de 2017. ANDERSON 

CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 127965 Nr: 4165-65.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDEVAN MORAES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 02/05/2018, com início às 17h30min, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 130556 Nr: 5628-42.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARQUES SALATI - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELY SILVA DE ALMEIRA - 

OAB:8552 MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20.753 MT

 Processo: 5628-42.2015.811.0040 (Código 130556) VISTOS/MV. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 09/05/2018 às 15:00 horas. Publique tal decisum uma única vez no DJE 

para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, 

CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351ss, 353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a 

marcha procedimental deste processo seguirá normalmente sem a 

presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel ut artigo 367 

do mesmo CPP. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos 

limites territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para 

comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade encimada(...) Requisite 

à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e 

comunique 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 ut norma cogente dos §§ 2º e 3º 

do artigo 221 do CPP. 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 ss, respectivamente, 

notadamente a não suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 

222, todos do CPP. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. Sorriso/MT, 10 de outubro de 2017. ANDERSON 

CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 127965 Nr: 4165-65.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDEVAN MORAES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:

 Processo: 4165-65.2015.811.0040 (código 127965)

VISTOS/MV

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando que este magistrado tomou posse e entrou em 

exercício nesta 2.ª Vara Criminal no dia 18/09/2017 e, considerando a 

readequação de pautas das 1.ª e 2.ª Varas Criminais e JECRIM em virtude 

da atuação de um único membro do MPE, redesigno a oralidade 

anteriormente aprazada para o dia 07/12/2017, às 17:10min para o dia 

02/05/2018, às 17:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 10 de novembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129999 Nr: 5351-26.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:11243 AL

 Processo: 5351-26.2015.811.0040 (Código 129999) VISTOS/KP. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 10/05/2018 às 15:00 horas. Publique tal decisum uma única vez no DJE 

para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, 

CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351ss, 353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a 

marcha procedimental deste processo seguirá normalmente sem a 

presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel ut artigo 367 

do mesmo CPP. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos 

limites territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para 

comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade encimada(...) Requisite 
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à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e 

comunique 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 ut norma cogente dos §§ 2º e 3º 

do artigo 221 do CPP. 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 ss, respectivamente, 

notadamente a não suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 

222, todos do CPP. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. Sorriso/MT, 16 de outubro de 2017. ANDERSON 

CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 131801 Nr: 6274-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILSON DE SOUSA GOMES, SABRINA 

CUNHA SOUSA, ERICA LIMA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA ROMÃO CALVO - 

OAB:19370/0

 Processo: 6294-52.2015.811.0040 (Código 131801)VISTOS/MV.Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 17/04/2018 às 13:30 horas.(...). Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259167 Nr: 24146-64.2017.811.0055

 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: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES 

BOZELLI - OAB:54285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho os autos para o setor de DJE, para intimar os 

advogados da parte autora para querendo se manifeste, acerca do oficio 

de fls. 24, a seguir transcrito: ... "que o Pedido de Restituição 

protocolizado sob expediente nº 0142939-30.2017.8.11.0000 encontra-se 

aguardando CÓPIA DO CONTRATO SÓCIAL, NOME, CPF E DATA DE 

NASCIMENTO DOS SÓCIOS FAVORECIDO. Estes documentos se fazem 

necessário para que possamos dar continuidade com este Pedido de 

Restituição, FAVOR ENCAMINHAR ESTES DOCUMENTOS PARA O E-MAIL 

daniel.balduino@tjmt.jus.br mencionando o numero de protocolo de seu 

expediente no qual é 0142939-30.2017.8.11.0000.

 Informo ainda, que após 15 dias os autos serão arquivados.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263986 Nr: 27651-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CORREIA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 27 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Art. 530,II da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128360 Nr: 7237-88.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: NELSON GARCIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. CUSTÓDIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 41/2016-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.: 213192 Nr: 4658-60.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINAIDE NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 143-verso e 

em cumprimento a legislação vigente e ao Art. 530,II da CNGC, impulsiono 

os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de 

imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de cinco 

dias, informando o novo endereço de seu cliente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 15562 Nr: 1630-12.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON ROSA - 

OAB:4117-B, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B, 

TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 41/2016-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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141160 Nr: 486-17.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JORGE ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO IRMAOS COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE JOHN - OAB:OAB/MT 

12.756, MAHATMA GARCIA JOAQUIM - OAB:17.726 MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756, SUZAN FERNANDES COELHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNIA FABIANA RODRIGUES 

CHAVES - OAB:11.122/MT

 Em atendimento ao Art. 530, II da CNGC e diante da decisão de fls. 

215/216, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, 

a fim de intimar os advogados das partes, para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem sobre o cálculo de fls. 232/233-verso, valendo o silêncio 

como concordância, oportunidade em que a parte executada, se não 

discordar do cálculo, deverá promover o depósito do valor apresentado, 

sob pena de penhora "on line".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150035 Nr: 10046-80.2012.811.0055

 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): NAIR RAIMUNDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Contestação por Negativa Geral juntada pela 

nobre curadora especial à fl.172 é tempestiva, desse modo, remeto os 

autos ao setor de "matéria para imprensa", a fim de intimar o advogado da 

parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 56631 Nr: 6159-98.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELI DA SILVA BUENO, SALETE TEREZINHA BUENO, 

JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TÁPIAS TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 Vistos.

DEFIRO os pleitos de fls. 1.883/1.883-verso.

Para tanto, OFICIE-SE à Plaenge Empreendimentos Ltda. ME para que, no 

prazo de 15 dias, apresente cópia do contrato n. 19692, firmado entre a 

aludida empresa e o executado, consignando, ainda, que não poderá ser 

promovido qualquer ato de transferência do aludido imóvel, seja para o 

executado, seja para terceiros, até decisão ulterior deste Juízo.

OFICIE-SE, ainda, à Medtrauma Centro Especializado em Ortopedia e 

Traumatologia Ltda. para que, no prazo de 15 dias, informe, de forma 

pormenorizada, os lucros/dividendos ao qual o executado faz jus, 

deixando, por ora, de promover qualquer ato de entrega dos aludidos 

lucros/dividendos ao executado, até decisão ulterior deste Juízo.

Com as respostas, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem, oportunidade em que a parte exequente deverá pugnar o 

que entender de direito para o andamento da vertente execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152533 Nr: 1182-19.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA PINHEIRO MARTINS SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 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: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 530, II da CNGC, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que em caso de 

inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263917 Nr: 27639-49.2017.811.0055

 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 TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILLA DE OLIVEIRA BETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

LOTEAMENTO TARUMÃ II LTDA. ingressou com a presente demanda em 

face de PRISCILLA DE OLIVEIRA BETONI, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

84/86).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 84/86, 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. 84/86, 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 advocatícios conforme acordados.

Em razão do acordo ora homologado, resta prejudicada a audiência 

designada nos autos.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam o prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251635 Nr: 18035-64.2017.811.0055

 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: JOAO BATISTA MENEGUCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANISE MARIA TONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Vistos.

 Conforme certidão de fl. 94, a carta de intimação encaminhada ao autor 

retornou com a informação: “não procurado”, o que significa dizer que não 

há serviço de entrega de correspondência na residência do autor. Dessa 

feita, prejudicada a intimação pelo correio.

Dessa feita, conforme decisão de fls. 87/87-verso, DESIGNO audiência de 

oitiva da parte autora para o dia 08 de maio de 2018, às 15h00min.

INTIMEM-SE, sendo que a parte autora deverá ser intimada por Oficial de 

Justiça, na forma do artigo 275 do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264575 Nr: 28128-86.2017.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGAS SILVA DELGADO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO NICOMEDIO GOMES, MARIA 

APARECIDA DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

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

OAB:11692/MT

 Vistos.

Uma vez que noticiado o falecimento da parte demandada (fl. 64), o polo 

passivo deve ser povoado pelos sucessores ou pelo inventariante.

Posto isso, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo 30 dias, corrija o 

polo passivo, com a juntada, nestes autos, da certidão de óbito, bem como 

indicando os herdeiros, com qualificação e endereço, caso inexistente 

inventário em curso, ou indicando o inventariante, com a juntada do termo 

de nomeação, além da qualificação e endereço, se existente inventário em 

curso, sob pena de extinção anômala.

No mais, no que tange ao pleito de fl. 68, ante a suspensão para a 

correção do polo passivo, resta prejudicada a audiência designada à fl. 

57.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275495 Nr: 5370-79.2018.811.0055

 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: REGGIANE MARIA FLAUSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar, indicar a sua 

opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, 

na forma do artigo 319, inciso VII, do CPC, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275513 Nr: 5391-55.2018.811.0055

 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: D. L. F. GOTARDO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA UNICRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o endereço 

eletrônico da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC. 

Vale ressaltar que o endereço eletrônico indicado na exordial trata-se na 

verdade de sítio eletrônico e (b) apresentar as três últimas declarações de 

imposto de renda em nome próprio, bem como outros documentos que 

achar conveniente para retratar a hipossuficiência, sendo certo que a 

inércia será interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no artigo 

99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140432 Nr: 10997-11.2011.811.0055

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO RIO DAS PEDRAS LTDA-ME, 

FRANK DA COSTA OLIVEIRA, KATE COSTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT: 14091, CARLOS REZENDE JÚNIOR - OAB:9059, DANIELE 

IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, JACKISON 

NICOLA MAIOLINO - OAB:8326-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 06 (seis) meses, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122428 Nr: 1465-47.2010.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA NOVAIS GIMENES ME, JORGE 

ALBERTO GRAUNKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 158, bem como a dicção do art. 701, § 2º, 

do CPC, constituiu-se de pleno direito o título executivo judicial quando a 

parte demandada deixa de oferecer embargos, sendo que, diante da 

inércia, o mandado inicial converte-se em mandado executivo 

automaticamente, sem necessidade de manifestação judicial.

 Com efeito, FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, para a fase de conhecimento.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o 

cálculo atualizado, com a incidência dos honorários ora fixados e das 

custas processuais.

Após, na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada 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%.

Transcorrido “in albis” o prazo, 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.

 Na hipótese de depósito da quantia executada, a Secretaria de Vara 

deverá certificar se há conta bancária já informada pela parte exequente 

para a transferência.

Se não houver, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

indicar conta bancária para a transferência, oportunidade em que deverá 

esclarecer se o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo 

remanescente e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de 

remanescente.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o item 

2.13.3.3 da CNGC – Foro Judicial.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

item 2.13.3.3 da CNGC – Foro Judicial. Se o prazo transcorrer “in albis”, 

EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria 

parte.

Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou 
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de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado.

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado.

Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.

Dessa feita, certificado o levantamento e não havendo pendências, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.

Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os autos 

ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160100 Nr: 9651-54.2013.811.0055

 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: ALECIR BONIFACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO GUTJAHR DOS SANTOS-ME ZIP 

CELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por ALECIR BONIFÁCIO em face de 

EVANDRO GUTJAHR DOS SANTOS-ME ZIP CELL, 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. 120).

Determinada a intimação pessoal da parte autora, o aviso de recebimento 

retornou com a informação “mudou-se” (fl. 123).

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 autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

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.: 215392 Nr: 6335-28.2016.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DONIZETE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pagamento espontâneo apresentado pela petição e 

documentos de fls. 77/80, ENCAMINHEM-SE os autos à DPE para 

apresentar conta bancária para a transferência do valor, no prazo de 15 

dias.

Se apresentada conta bancária, EXPEÇA-SE alvará para transferência, 

cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224894 Nr: 14146-39.2016.811.0055

 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): VOLMAR OTAVIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 120, bem como a dicção do art. 701, § 2º, 

do CPC, constituiu-se de pleno direito o título executivo judicial quando a 

parte demandada deixa de oferecer embargos, sendo que, diante da 

inércia, o mandado inicial converte-se em mandado executivo 

automaticamente, sem necessidade de manifestação judicial.

 Com efeito, FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, para a fase de conhecimento.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o 

cálculo atualizado, com a incidência dos honorários ora fixados e das 

custas processuais.

Após, na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada 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%.

Transcorrido “in albis” o prazo, 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.

 Na hipótese de depósito da quantia executada, a Secretaria de Vara 

deverá certificar se há conta bancária já informada pela parte exequente 

para a transferência.

Se não houver, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

indicar conta bancária para a transferência, oportunidade em que deverá 

esclarecer se o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo 

remanescente e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de 

remanescente.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o item 

2.13.3.3 da CNGC – Foro Judicial.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

item 2.13.3.3 da CNGC – Foro Judicial. Se o prazo transcorrer “in albis”, 

EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria 

parte.

Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou 

de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado.

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado.

Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.

Dessa feita, certificado o levantamento e não havendo pendências, 
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CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.

Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os autos 

ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como execução.

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: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 De início, OFICIE-SE às cooperativas de crédito indicadas à fl. 91-verso 

(Unicred e Sicoob), para que bloqueie eventual valor em nome da parte 

executada até a quantia que impulsiona a vertente execução, consignando 

o prazo de 15 dias para a resposta às missivas, haja vista que a diligência 

realizada pelo sistema “Bacenjud” não abrange as aludidas cooperativas.

Por outro lado, deixo de determinar a expedição de ofício com a mesma 

finalidade em relação à cooperativa Sicredi, haja vista que é abrangida 

pelo sistema “Bacenjud”.

Se positiva a diligência, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo 

de 15 dias.

No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Infojud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Logo, independentemente da determinação anterior, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre os documentos em 

questão, pugnando o que entender de direito para o andamento da 

vertente demanda, oportunidade em que deverá apresentar o cálculo 

atualizado da dívida.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 188287 Nr: 5222-73.2015.811.0055

 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): JOSÉ ISMAR TASSE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:OAB/MT 

17.609, LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE MENDONÇA - 

OAB:14833/O, RAFAELLA PONÇONI - OAB:24432/O, VANESSA ROCHA 

DE OLIVEIRA - OAB:18.714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em conta que se trata de título executivo judicial, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo, aguardando eventual manifestação da 

parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157384 Nr: 5997-59.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE BALBUENA ARGUELHU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA WAINER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

NILCE BALBUENA ARGUELHU ingressou com a presente demanda em 

face de ANA PAULA WAINER DE SOUZA, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

190/194).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 190/194, 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. 190/194, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “c”, do CPC.

Custas e honorários advocatícios conforme acordados.

Considerando a miríade de prestações de serviços da parte executada, 

como se vê à fl. 187, INDEFIRO o pleito de justiça gratuita.

Depois, ainda que concedida a justiça gratuita, surtiria efeito apenas para 

os atos seguintes, não para os que já transcorreram, a exemplo do 

seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 

CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 

EFEITOS EX NUNC.

1. O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em 

qualquer momento processual. Como os efeitos da concessão são ex 

nunc, o eventual deferimento não implica modificação da sentença, pois a 

sucumbência somente será revista em caso de acolhimento do mérito de 

eventual recurso de apelação.

2. O princípio da "invariabilidade da sentença pelo juiz que a proferiu", 

veda a modificação da decisão pela autoridade judiciária que a prolatou, 

com base legal no artigo 463 do CPC, não impõe o afastamento do juiz da 

condução do feito, devendo o magistrado, portanto, exercer as demais 

atividades posteriores, contanto que não impliquem alteração do decidido 

na sentença.

3. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - REsp 904289 / MS, 

Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, 

j.03/05/2011) (negrito nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL.

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCOMITANTE COM A 

INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. 

SÚMULA 187/STJ.

1. A jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que o 

recorrente, no ato da interposição do Recurso Especial, deve comprovar o 

recolhimento do porte de remessa e retorno e das custas judiciais, bem 

como dos valores exigidos pelo Tribunal de origem.

2. Apesar da possibilidade de requerimento da assistência judiciária 

gratuita a qualquer tempo, quando requerida no curso do processo, deve 

o pedido ser formulado em petição avulsa e autuado em apartado, nos 

termos do art. 6º da Lei 1.060/1950.

3. No caso concreto, ainda que venha a ser concedido o benefício da 

gratuidade de justiça, tal deferimento não teria efeitos retroativos, motivo 

pelo qual não estaria a parte recorrente dispensada de comprovar o 

preparo no momento da interposição do apelo especial.

4. Agravo Regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp 610.966/SC, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

09/06/2015, DJe 06/08/2015)

Logo, não surtiria qualquer efeito sobre a condenação ao pagamento das 

custas processuais.

DEFIRO o desentranhamento do título que instruiu a exordial, devendo ser 

substituída por cópia reprográfica, conforme requerido à fl. 193.

OFICIEM-SE aos órgãos de proteção ao crédito para a baixa de eventual 

restrição em nome de Ana Paula Wainer de Souza, oriunda da vertente 

demanda, conforme requerido à fl. 193.

 Como este Juízo não determinou qualquer restrição ao crédito em nome 

da empresa R2 Tech Serviços e Soluções, INDEFIRO o pedido correlato.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam o prazo recursal, uma vez 

cumprida as diligências anteriores, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150126 Nr: 10141-13.2012.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBERO HERRERO

 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: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Aritanna da Silva Kuyumtzief - 

OAB:15919/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Vistos.

Por conta do requerimento de fls. 330, DEFIRO o prazo de 10 (dez) dias 

para que o Banco exequente promova a diligência necessária para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152458 Nr: 1104-25.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO NUNES DE OLIVEIRA, R. N. DE 

OLIVEIRA TERRAPLANAGEM - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Vistos.

LAVRE-SE o termo de penhora dos veículos indicados às fls. 183/184 (fl. 

166), nos termos do artigo 845, § 1º, do CPC, como requerido às fls. 

181/182, INTIMANDO-SE as partes, com o que a parte executada será 

nomeada depositária fiel do bem.

Uma vez aperfeiçoada a penhora, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento da 

vertente execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127123 Nr: 6053-97.2010.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO BRASIL FELIPE, MARTHA ROCHA DE 

CARVALHO FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 172, DEFIRO o prazo de 10 (dez) dias 

para que o Banco exequente promova a diligência necessária para o 

andamento do feito.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 61615 Nr: 3190-76.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOTINAS DAQUI LTDA, REGINALDO 

BARBOSA DE ALMEIDA, SINIVALDO BARBOSA DE ALMEIDA, MARIA 

ROSANGELA RAMALHO

 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: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6.105 OAB/MT

 Vistos.

Em que pese a pretensão externada pela petição de fls. 160/161-verso, a 

verdade é que tal pleito já fora analisado pela decisão de fls. 

150/150-verso, com o consequente indeferimento do pleito em questão.

Veja-se que a parte exequente poderia ter se valido do recurso próprio 

para atacar a decisão vergastada, porém, não o fez. Assim, tal ato judicial 

está indene à alteração, mormente pela preclusão que se verificou na 

espécie, na forma do artigo 507 do CPC.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 

comentando o aludido artigo 507 do CPC, lecionam que:

“Preclusão pro iudicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, 

também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto 

impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão 

dispositiva por ele já decidida anteriormente. A doutrina faz referência a 

esse fenômeno denominando-o de preclusão pro iudicato (Nery, 

Recursos, n. 2.4.4.3. p. 106). Quanto as questões de ordem pública, como 

não estão sujeitas à preclusão, o juiz pode (deve) decidi-las e redecidi-las 

a qualquer momento, antes de proferir sentença, fazendo-o de ofício ou a 

requerimento da parte ou interessado. V., acima, coment. CPC 505.” (in 

Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Revista dos 

Tribunais, p. 1.241)

Logo, INDEFIRO o pleito em questão.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito.

Caso nada requeira, conforme interpretação do artigo 921 do CPC, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo 

de 01 (um) ano, não transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso 

temporal, o título estará sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

que deverá estar anotado no sistema Apolo.

Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE a partes 

para manifestarem no prazo de 15 dias.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 9725 Nr: 25-65.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, GUIOMAR 

INTROVINI ZANATTA, MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:14848, CLEBER LEMES ALMECER - OAB:11378, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, INALDO 

XAVIER SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270, JONATHÃ CRISTIAN 

SANTOS SILVA - OAB:15641, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:MT 

7832, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14232, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:OAB 

MT 9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 

OAB:20.647-MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391

 Vistos.

AGUARDE-SE a resposta do ofício encaminhado ao Juízo da 2ª Vara Cível 

e Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 9726 Nr: 26-50.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, GUIOMAR 

INTROVINI ZANATTA, MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 

OAB:20.647-MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391

 Vistos.

AGUARDE-SE a resposta do ofício encaminhado ao Juízo da 2ª Vara Cível 

e Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16786 Nr: 3246-22.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcida Helga Maier Horbach

 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: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, KELLEN TRISTÃO FURTADO - OAB:8.399

 Vistos.

 Dessa feita, 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 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, 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.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento da vertente demanda.

Caso nada requeira, tendo em conta que se trata de título executivo 

judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo, aguardando 

eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 56639 Nr: 6165-08.2006.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNITAS - UNIÃO DAS FACULDADES DE TANGARÁ DA 

SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEUGAUTO MECÂNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, GRACIELA MARIA RIVALTA E SILVA MATIAS - 

OAB:12076, Julierme Romero - OAB:6240/MT, OPSON LUISANDRO 

PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/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.

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.

Sem prejuízo da determinação anterior, também como requerido, nos 

moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, OFICIEM-SE aos órgãos de proteção 

ao crédito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138264 Nr: 8659-64.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTINO CRISPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINES BETTIO LEINDECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAHATMA GARCIA JOAQUIM - 

OAB:17.726 MT, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, OFICIE-SE aos órgãos de 

proteção ao crédito, como requerido à fl. 678.

EXPEÇA-SE, ainda, certidão para os fins e nos moldes do artigo 517 do 

CPC.

Por fim, EXPEÇA-SE, como requerido, mandado de penhora, avaliação, 

depósito e demais atos expropriatórios.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110254 Nr: 531-26.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISEU JOSÉ SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIER MAYCON SCHERER - 

OAB:15270/OAB MS

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 170852 Nr: 12249-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE MARCULINO ELER DE OLIVEIRA, BRUNA 

NAYARA ELER SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELIRIO DOS REIS FERNANDES DE OLIVEIRA 

LAJE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 Vistos.

Tendo em conta que se trata de título executivo judicial, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo, aguardando eventual manifestação da 

parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 214284 Nr: 5447-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREMILDA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos.

CREMILDA FERREIRA DE OLIVEIRA ingressou com a vertente execução de 

título judicial em face de SEGURADORA DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A., devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, houve a quitação da dívida, com o levantamento dos 

valores depositados (fl. 136).

Após, a parte exequente fora intimada pessoalmente acerca do 

levantamento de valores pelo advogado, conforme certidão de fl. 146.

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 na forma da sentença prolatada nos autos.

 P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 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.

 Foram procedidas pesquisas, 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.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224685 Nr: 13993-06.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM VILELA DE SOUZA

 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.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, tipo: DOI, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

Caso nada requeira, tendo em conta que se trata de título executivo 

judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo, aguardando 

eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 236018 Nr: 2580-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO RAMOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, 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.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que 

deverá indicar expressamente o que pretende com a pesquisa no sistema 

CAGED, haja vista que o aludido sistema não promove a localização de 

bens.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 237779 Nr: 4938-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA, COMPANHIA 

MARANHENSE DE REFRIGERANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JIZREEL ALVES GUIMARAES DE 

JESUS - OAB:21770, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES - OAB:22523, VANESSA DE MATOS SILVA - OAB:OAB/BA 

50.536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rayane de Brito Correa - 

OAB:22274-O/MT, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 Vistos.

COCA COLA INDÚSTRIA LTDA. e COMPANHIA MARANHENSE DE 

REFRIGERANTES S/A. ingressou com a vertente execução de título judicial 

em face de ALBERTO LUIZ ACCO, devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, houve a quitação da dívida, com o levantamento dos 

valores depositados (fl. 139).

Após, conforme certidão de fl. 140, os valores depositados em juízo 

referente à condenação de honorários advocatícios foram levantados, 

não existindo outras providências a serem tomadas.

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 
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pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

CUSTAS nos termos da sentença prolatada nos autos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272044 Nr: 2742-20.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 

A/MT

 Vistos.

A decisão de fls. 152/153-verso determinou a intimação da parte autora 

para retificar o valor da causa, bem como apresentar as três últimas 

declarações de imposto de renda em nome próprio. No entanto, a petição 

de fl. 54 e os documentos juntados e arquivados em pasta própria passam 

ao largo de qualquer indicação/justificativa no que se refere às 

declarações de imposto de renda em nome da parte autora, ou seja, da 

empresa.

A propósito, constou expressamente no aludido ato judicial que a inércia 

seria interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no art. 99, § 2°, 

do CPC.

Desta feita, como não se apresentou as declarações de imposto de renda 

e se trata de pessoa jurídica, em relação a que a hipossuficiência deve 

ser comprovada, conforme a Sumula n. 481 do STJ, a única saída possível 

é o indeferimento do benefício almejado.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela parte 

autora.

Por corolário, INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 15 dias, 

comprovar o recolhimento das custas e taxa judicial, inclusive as devidas 

ao cartório distribuidor, sob pena de extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221459 Nr: 11250-23.2016.811.0055

 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: JUSCELIA APARECIDA ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE a decisão de fl. 54, sendo certo que deverá ser encaminhada 

cópia das fls. 25 e 51, conforme referido no ofício de fl. 58 e já 

determinado à fl. 54.

No mais, AUTORIZO a expedição de alvará judicial em nome da advogada 

da autora para levantamento dos valores, conforme sentença de fls. 

45/46.

Bem por isso, CUMPRA-SE o artigo 455, § 3º, da CNGC.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158766 Nr: 7361-66.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALELO-COMPANHIA BRASILEIRA DE 

SOLUÇÕES E SERVIÇOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - OAB:

 Vistos.

PAULO CESAR DA COSTA ingressou com a vertente execução de título 

judicial em face de ALELO-COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E 

SERVIÇOS 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. 317.

Após, a parte exequente fora intimada por edital acerca do levantamento 

de valores nos autos, contudo, decorreu o prazo sem qualquer 

manifestação (fl. 331).

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.: 271573 Nr: 2405-31.2018.811.0055

 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: MCAT, VANUZA JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de junho de 2018, às 

13h30min, 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.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273677 Nr: 4015-34.2018.811.0055

 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: 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.

De início, para o recebimento ou não da exordial, o valor da causa deve 

ser corrigido.

No ponto, trata-se de questão de ordem pública, mesmo porque, dentre 

outras consequências, haverá repercussão no recolhimento das custas e 

taxa, de sorte que a sua correção pode e deve ser feita “ex officio” pelo 

magistrado, nos moldes do que já vinha sendo julgado:
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“RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. ARTIGO 261 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO 

MAGISTRADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. As regras sobre o valor 

da causa são de ordem pública, podendo o magistrado, de ofício, fixá-lo 

quando for atribuído à causa valor manifestamente discrepante quanto ao 

seu real conteúdo econômico. Precedentes. Recurso especial não 

conhecido”. (negrito nosso)

No mesmo sentido:

“O valor da causa pode ser corrigido ex officio, uma vez que tal assunto, 

por ser matéria de ordem pública e pelos efeitos processuais a que dá 

causa, deve ficar sob fiscalização do julgador, inclusive porque envolve 

interesse tributário do Estado”.

 “PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. 

Quando a discrepância entre o valor atribuído à causa e o seu real 

conteúdo econômico for manifesto, fraudando, à evidência, o Erário 

Público, e prejudicando o serventuário de justiça nos cartórios não 

oficializados, o juiz, pode, sim, corrigir de ofício a estimativa abusiva. 

Recurso especial conhecido, mas não provido”.

 Essa conclusão está, atualmente, referendada pelo artigo 292, § 3º, do 

CPC.

Pois bem.

No que tange ao valor da causa, o artigo 291 do CPC apresenta a seguinte 

pedra de toque para a sua definição: o seu conteúdo econômico.

 A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. Embargos de terceiro. 

Decisão que fixou o valor da causa em R$642.000,00. Pretensão de 

reforma. INADMISSIBILIDADE: O valor da causa é a expressão monetária 

do benefício econômico perseguido pelo autor e não é razoável que 

ultrapasse o limite adstrito à pretensão. Valor da fração ideal do imóvel 

que corresponde ao proveito econômico perseguido pelo embargante, cuja 

base de cálculo deve ser a avaliação do bem, indicado na matrícula. 

Ausência de outros elementos para fixação do valor da causa no 

montante pretendido pela agravante. Decisão mantida. RECURSO 

D E S P R O V I D O . ”  ( T J S P ;  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o 

2068463-38.2015.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão 

Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 12/05/2015; Data de Registro: 13/05/2015) (negrito 

nosso)

Firmada essa premissa, o valor da causa fora estimado, pela parte autora, 

em R$ 2.940.000,00.

No entanto, busca a parte autora, com a vertente demanda, a renovação 

do contrato de arrendamento de fls. 66/80.

Logo, resta claro que o valor atribuído à causa não está em consonância 

com o posicionamento pátrio, devendo a parte autora adequar o valor da 

causa ao proveito econômico pretendido, como acima indicado.

 Afinal, a pretensão econômica da parte autora deverá corresponder ao 

valor do contrato em sua integralidade, exatamente como dispõe o artigo 

292, inciso II, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ARRENDAMENTO. 

Tratando-se de ação renovatória de contrato de arrendamento deve o 

valor da causa ser compatível à vantagem econômica pretendida, que 

corresponde ao valor do contrato (art. 259, V, CPC). Inaplicabilidade do 

critério estipulado pela Lei nº 8.245/91, pois o período de um ano utilizado 

como parâmetro na atribuição de valor às ações renovatórias das 

locações urbanas é inferior ao que de costume é contratado nos 

arrendamentos. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70032734733, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 31/03/2010) (negrito nosso)

Vale dizer que se trata de contrato de arrendamento cujo pagamento, nos 

termos da cláusula quinta, é de R$ 2.940.000,00 por safra. Depois, a 

cláusula sexta indica, ainda, que o pagamento “será feito em produto, 

consoante costumes regionais, cujo valor anual equivale a 

42.000(quarente e duas mil) sacas de soja” (fl. 70). No mais, a parte 

autora pretende que o contrato seja renovado por mais 05 anos (fl. 42), de 

modo que o valor a ser atribuído à causa deverá ser aquele 

correspondente a 210.000 (duzentas e dez mil) sacas de soja.

Posto isso, INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 15 dias, 

EMENDAR a inicial (a) no que tange ao valor da causa, que deve 

corresponder ao seu proveito econômico, com o recolhimento 

complementar das custas e da taxa judiciária, se for o caso, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC, sob pena de 

indeferimento e consequente extinção anômala.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272217 Nr: 2816-74.2018.811.0055

 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: NAYARA EVELLIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de junho de 2018, às 

13h00min, 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.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Por oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 

1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168904 Nr: 9654-72.2014.811.0055

 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: MARLENE DA SILVA FRANÇA MAIA, RVFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - SICREDI 

OESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

A procuração “ad judicia” outorga poderes especiais à digna advogada da 

parte autora para receber e dar quitação (fl. 12), de modo que EXPEÇA-SE 

alvará do valor depositado à fl. 303-verso em favor da parte autora, 

exatamente como requerido às fls. 306/307, cumprindo, se for o caso, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164445 Nr: 2339-90.2014.811.0055

 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): CRISTIANO SANINI-ME, GELSO JOSE SANINI, 

VANIA LUCIA SANINI

 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: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 
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FREITAS - OAB:18068, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158629 Nr: 7225-69.2013.811.0055

 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: VERGILIO DE AZEVEDO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, 

JAIRO WALDOW, VALMIR FAVETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Vistos. 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. 

(...) Dessa feita, certificado o levantamento e não havendo pendências, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS. Independentemente das providências 

anteriores, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade 

de retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154474 Nr: 3108-35.2013.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISPIM E LIMA LTDA ME, LUIZ ADOLFO 

SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM, REMILDA DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15.935-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora, na forma do artigo 688, inciso I, do 

CPC, para que, no prazo 60 dias, promova a sucessão “causa mortis”, 

indicando os herdeiros, com qualificação e endereço, caso inexistente 

inventário em curso, ou indicando o inventariante, com a juntada do termo 

de nomeação, além da qualificação e endereço, se existente inventário em 

curso, sob pena de extinção anômala.Em havendo manifestação e 

indicação de inventariante ou dos herdeiros do espólio, CITE-SE a parte 

contrária na forma do artigo 690 do CPC, grafando, ainda, que, se houver 

mais algum herdeiro, deverão indicar nos autos, bem como que, para que 

os sucessores se façam representar no feito, deverão constituir 

advogado, sob pena de prosseguir à sua revelia.Caso não haja 

irresignação, após a respectiva citação pessoal, desde já DEFIRO o 

pedido de sucessão “causa mortis”, promovendo-se a alteração na 

distribuição e autuação.Por oportuno, sem prejuízo das providências 

anteriores, OFICIE-SE ao Juízo Deprecado (fl. 160-verso) solicitando 

informações acerca do cumprimento da missiva. Afinal, ainda pende a 

citação dos demais demandados (Crispim e Lima Ltda. ME e Remilda de 

Souza Lima).ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209957 Nr: 2054-29.2016.811.0055

 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: BENEDITO RIBEIRO DE QUEIROZ, ELDER RIBEIRO DE 

QUEIROZ

 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.

Considerando o pagamento espontâneo apresentado pela petição e 

documentos de fls. 74/76, bem como a manifestação do autor à fl. 77, 

ENCAMINHEM-SE os autos à DPE para apresentar conta bancária para a 

transferência do valor, no prazo de 15 dias.

Se apresentada conta bancária, EXPEÇA-SE alvará para transferência, 

cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 206514 Nr: 20097-48.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CICERO HELIODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O, WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE GOMES PEREIRA - 

OAB:30485/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 

15.013-A, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 16.120

 Vistos.

EXPEÇA-SE alvará do valor depositado às fls. 149-verso/150 em favor do 

perito, observando a conta bancária indicada pelo perito à fl. 155.

Por fim, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201001 Nr: 15510-80.2015.811.0055

 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: MANOEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA ITAIPU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI REDIVO - OAB:17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por MANOEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS 

em face de FAZENDA ITAIPU, 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. 62).

Determinada a intimação pessoal da parte autora, o aviso de recebimento 

retornou com a informação “mudou-se” (fl. 64).

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 autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais, porém, SUSPENDO a condenação, na forma artigo 98, § 3º, 

do CPC.
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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.: 194876 Nr: 10762-05.2015.811.0055

 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): SCANIA BANCO 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: KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:OAB/SP 197.105, RODRIGO SARNO GOMES - OAB:OAB/SP 

203.990

 Vistos.

Na forma dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o pleito de fl. 329, pugnando o 

que entender de direito.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64306 Nr: 5811-46.2007.811.0055

 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: MARIO JANKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO BERTELLI - OAB:10.748-B 

OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE 

OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, Rafael Barroso Fontelles - OAB:119.910 

OAB/RJ

 Vistos.

 INTIME-SE o perito para, no prazo de 15 dias, manifestar quanto aos 

termos das impugnações apresentadas às fls. 721/724 e às fls. 

725/729-verso, enfrentando e esclarecendo os pontos de irresignação 

apresentados pelas partes.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

quanto à complementação apresentada.

No mais, EXPEÇA-SE alvará do valor referente a 50% dos honorários 

periciais depositados à fl. 685-verso, observando a conta bancária 

indicada pelo perito à fl. 697.

O restante será liberado após a homologação do laudo pericial.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16753 Nr: 3202-03.2001.811.0055

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA 

DO BRASIL em face de MIGUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 443).

 Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e da taxa judicial.

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.: 124391 Nr: 3393-33.2010.811.0055

 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: RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA, ARACI COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERVANTES CORRAL, NORMANDO CORRAL, 

MARISTELA BASTOS VICENZOTTO CORRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972-B, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193-B, 

LINDEBERGUE JOAQUIM - OAB:OAB/MT 13.812, RICARDO BASSO - 

OAB:12739

 Vistos.

Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo seu 

digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%.

A parte executada deverá ser alertada que, na forma do artigo 525 do 

CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação.

Após, se transcorrer “in albis” o prazo para pagamento espontâneo, 

INTIME-SE a parte exequente para atualização da dívida, com a inclusão 

dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como da multa, 

se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá requerer 

diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para fins e nos 

moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo previsto no 

artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Na hipótese de depósito da quantia executada, a Secretaria de Vara 

deverá certificar se há conta bancária já informada pela parte exequente 

para a transferência.

Se não houver, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

indicar conta bancária para a transferência, oportunidade em que deverá 

esclarecer se o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo 

remanescente e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de 

remanescente.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º da CNGC – Foro Judicial.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º da CNGC – Foro Judicial. Se o prazo transcorrer “in albis”, 

EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria 

parte.

Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou 

de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado.

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado.

Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 
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propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.

Dessa feita, certificado o levantamento e não havendo pendências, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.

Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os autos 

ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222689 Nr: 12189-03.2016.811.0055

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE 

INFRAESTRUTURAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Pimentel de Souza - 

OAB:309.302-SP, Fabrício Foscolo Amaral - OAB:271383-SP, 

GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA - OAB:241338, JESSIKA 

ALINE SILVA DE CARVALHO - OAB:383748, LEANDRO GIRARDI - 

OAB:314646, THAYS FREITAS GOMES - OAB:261.243-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por AMERICAN TOWER DO BRASIL – 

CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA. em face de FRANCISCA DE 

LIVEIRA DA SILVA, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 62).

 Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e da taxa judicial.

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.: 201083 Nr: 15567-98.2015.811.0055

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERENSO 

JUNIOR - OAB:OAB/GO 31630-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 

- SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA KOMATSU - 

OAB:238729

 Vistos.

A parte autora, à fl. 110, requer o levantamento dos valores depositados 

em Juízo, nestes autos.

Dessa feita, INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre o pleito de fl. 110, valendo o silêncio como concordância.

 Com a concordância expressa ou tácita da parte demandada, EXPEÇA-SE 

alvará em favor da instituição financeira requerente dos valores 

depositados nos autos, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da 

CNGC.

No mais, se for o caso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença 

de fls. 105/109.

Após, se transitada em julgado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

Se o prazo transcorrer “in albis” e após a expedição do alvará judicial, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141091 Nr: 402-16.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO LOPES CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O feito fora extinto sem resolução de mérito antes mesmo da citação da 

parte demandada, de modo que a única restrição que pode ser baixada é 

aquela determinada nestes autos e não eventual gravame por alienação 

fiduciária.

Posto isso, DEFIRO o pleito para baixa da restrição judicial determinada 

nestes autos (fls. 57/59).

Logo, OFICIE-SE ao Detran/MT para que, no prazo de 15 dias, promova a 

respectiva baixa.

Após, com a informação de cumprimento da vertente ordem judicial, 

RETORNEM-SE os autos AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

INTIME-SE. CIÊNCIA à DPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275049 Nr: 5004-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE OLIVEIRA PADUAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A pretende alcançar o bem que se 

encontra em posse da parte requerida ANA PAULA DE OLIVEIRA 

PADUAN, em decorrência da cédula de crédito bancário indicada às fls. 

19/20-verso.

 Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pela notificação extrajudicial de fls. 21-verso/22. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

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 devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273200 Nr: 3603-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON LEMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO HONDA S/A 

em face de JACKSON LEMES SILVA.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fls. 33). 

Requer, ainda, a baixa de eventual restrição judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial.

Não há qualquer ordem judicial de restrição de veículo nos autos. Por isso, 

INDEFIRO o pedido correlato.

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.: 265502 Nr: 28837-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO A. SANTOS - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A. em face de JOSÉ CARLOS PEREIRA.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 65). 

Ainda, requer a baixa de eventual restrição judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e da taxa judicial.

Não há qualquer ordem judicial de restrição de veículo nos autos. Por isso, 

INDEFIRO o pedido correlato.

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.: 256270 Nr: 21652-32.2017.811.0055

 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): MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por PORTOSEG S/A. 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de MARIA 

APARECIDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fls. 47). 

Ainda, requer a baixa de eventual restrição judicial e o recolhimento do 

mandado de busca e apreensão.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e da taxa judicial.

Não há qualquer ordem judicial de restrição de veículo nos autos. Por isso, 

INDEFIRO o pedido correlato.

O mandado de busca e apreensão expedido à fl. 38 já fora devolvido aos 

autos, conforme se vê à fl. 44. Portanto, não há o que se falar em 

recolhimento. Dessa feita, INDEFIRO o pleito em questão.

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.: 251652 Nr: 18045-11.2017.811.0055

 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): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA. em face de WALLYTON MATIAS 

MONTEIRO.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fls. 39). 

Ainda, requer o imediato recolhimento do mandado de busca e apreensão 

e a baixa de eventual restrição judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial.

Não há qualquer ordem judicial de restrição de veículo e de crédito nos 

cadastros do Ciretran e Serasa. Por isso, INDEFIRO o pedido correlato.

O mandado de busca e apreensão expedido à fl. 35 já fora devolvido aos 

autos, conforme se vê à fl. 37. Portanto não há que se falar em 

recolhimento. Dessa feita, INDEFIRO o pleito em questão.

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.: 143003 Nr: 2477-28.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER FALCI, ELAINE SILVA RIBEIRO 

FALCI, VALQUIRIA TOME FALCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5.422-B

 Vistos.

MARCELO AUGUSTO BORGES ingressou com a vertente execução de 

título judicial em face de ALEXANDER FALCI, ELAINE SILVA RIBEIRO FALCI 

e VALQUIRIA TOME FALCI, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informou que as partes 

entabularam acordo extrajudicial e quitaram a obrigação, pugnando pela 

extinção do feito (fl. 176).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da manifestação de 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 na forma da sentença prolatada 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.: 144763 Nr: 4397-37.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONACO CALÇADOS LTDA, ITELMAR ALVES 

DA ROCHA, NORMA FERREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pleito de expedição de ofício ao CRI de Tangará da 

Serra/MT, a gratuidade de justiça não impõe a requisição direta pelo Juízo 

de documentos ou ato notarial ou de registro, a exemplo do seguinte 

julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO A 

ATOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. REQUERIMENTO QUE DEVE SER 

PROVIDENCIADO DIRETAMENTE PELA PARTE INTERESSADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.

 I. A assistência judiciária gratuita contempla atos notariais e de registro 

indispensáveis ao desenvolvimento da relação processual.

II. O juiz da causa não está adstrito à requisição direta de documento ou 

ato notarial ou de registro.

III. Cabe à parte interessada, munida de certidão da serventia judicial, 

requerer ao serviço de notas ou de registro imobiliário o documento que 

reputa essencial à defesa dos seus interesses em Juízo.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDFT – Acórdão n.858855, 20150020013680AGI, Relator: JAMES 

EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 18/03/2015, 

Publicado no DJE: 10/04/2015. Pág.: 187) (negrito nosso)

No vertente caso, não se depara com excepcionalidade hábil a afastar o 

ônus de a própria parte diligenciar a procura de patrimônio. Com a certidão 

em mãos bastará se dirigir diretamente ao cartório e requerer informações 

sobre a existência de bens em nome do executado.

No entanto, acerca das diligências que deverão ser empreendidas em 

outras comarcas, por lógica, a hipossuficiência da parte exequente traz à 

luz obstáculo de difícil transposição para que ela mesma busque as 

informações.

Bem por isso, OFICIE-SE ao CRI de Goiânia/GO, como requerido às fls. 

128/129, consignando o prazo de 15 dias para resposta.

Com as respostas, 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.: 61702 Nr: 3269-55.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN, LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, JOSÉ PEDRO 

ROCKENBACH, MICHELI RIVA DONIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 692, não se depara com qualquer irregularidade 

no cálculo apresentado pela parte exequente à fl. 691, mormente porque 

fez incidir sobre o valor de R$ 467,19 (Ou seja: 25% do valor atualizado 

da causa – R$ 1.868,79) correção monetária pelo INPC, juros de 1% ano 

mês, tal qual a multa e honorários advocatícios, ambos de 10%, 

exatamente como determinado pelo ato judicial de fls. 684/685-verso, ante 

a inércia da executada Micheli Riva Donida em promover o pagamento 

espontâneo do débito.

Posto isso, INDEFIRO o pleito de fl. 692.

Dessa feita, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária 

a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como 

se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 Por outro lado, INTIME-SE o exequente Itelvino Hoffman, como já 

determinado à fl. 685, para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender 

de direito para o andamento da execução por ele promovida em desfavor 

de Felix Umberto Simonetti e outro.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64369 Nr: 5862-57.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA VIEIRA ALVES, ADAILTON DA 

SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LUCAS VIEIRA 

ALVES - OAB:20716-O, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Vistos.

No que toca à execução do crédito apurado no laudo pericial, 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 
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por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do 

sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 No mais, como já determinado à fl. 670, acerca da execução dos 

honorários advocatícios, AGUARDE-SE a sorte do recurso interposto, 

exatamente como requerido pela parte exequente.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 109317 Nr: 7951-19.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MICHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETT & PIM LTDA -ME, MANOEL BETT NETO, 

VALÉRIA CANDIDO DA SILVA, SANDRA APARECIDA PIN ARTERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISE FAEDA - OAB:17054, 

LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B OAB/MT, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Vistos.

Considerando o contido às fls. 289/293-verso, INTIME-SE o digno 

advogado exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar, mormente no 

que se refere à alegação de que não seria legítimo para propor a vertente 

execução.

Após, CONCLUSOS.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126796 Nr: 5722-18.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDJM, SELMA GONÇALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONIL BATISTA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13326 OAB/MT

 Vistos. EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo 

indicado à fl. 189 (placa KAR-5498) em favor da parte exequente. (...) 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. No mais, foram procedidas 

pesquisas, no sistema Infojud, conforme documentos a seguir juntados, 

com o que se pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma 

preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88. Contudo, não se 

localizou patrimônio. Ademais, sem prejuízo das determinações anteriores, 

OFICIE-SE ao INSS para, no prazo de 15 dias, “informar a existência de 

eventual benefício previdenciário ou recolhimento de contribuição como 

empregador ou empregado” em relação ao executado. Para tanto, o 

aludido ofício deverá indicar o CPF do executado (n. 138.238.091-72). Com 

a resposta, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 117277 Nr: 7282-29.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Vistos.

O cálculo fora apresentado pela Contadoria Judicial à fl. 532.

 Dessa feita, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre o cálculo, valendo o silêncio como concordância.

Caso transcorra “in albis” o prazo, HOMOLOGO, desde já, o acenado 

cálculo judicial de fl. 532.

Após, como descrito na petição de fl. 552, trata-se de execução 

frustrada, portanto, não há que se definir prazo de arquivamento, de modo 

que, conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem no prazo de 15 dias.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131322 Nr: 1032-09.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA LETICIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PUBLICA-NUCLEO VARZEA GRANDE-MT - OAB:

 Vistos. A parte autora, às fls. 207/208, requer seja promovida a penhora 

sobre os direitos dos contratos dos veículos placas NJS-1010 e JZJ-3365, 

com o bloqueio de circulação, consequentemente com a apreensão e 

expropriação do aludidos veículos, assegurando, porém, o crédito do 

credor fiduciário. Pois bem. Primeiramente, perfeitamente cabível a 

penhora sobre os direitos advindos de contrato de alienação fiduciária, 

bem como sobre aqueles gravados com reserva de domínio. (...) Por outro 

lado, considerando que a parte exequente pretende a penhora sobre os 

direitos aquisitivos, INDEFIRO o pedido de bloqueio. Afinal, a penhora não 

recairá sobre o veículo, mas, sim, sobre os direitos advindos dos 

contratos de alienação fiduciária, na forma do artigo 835, inciso XII, do 

CPC. Logo, OFICIE-SE ao DETRAN/MT para que informe qual a instituição 

financeira possui em seu favor o registro de alienação fiduciária dos 

veículos placas NJS-1010 e JZJ-3365. Com as informações acima, 

OFICIE-SE à instituição bancária em favor de quem os veículos estariam 

alienados, para que, no prazo de 15 dias, indiquem se já houve a quitação 

dos respectivos contratos e, caso negativo, para que indiquem o valor 

atualizado do débito/crédito, acaso existente, com o encaminhamento dos 

respectivos documentos. Com a resposta da missiva, INTIME-SE a parte 
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exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 241448 Nr: 9539-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA DE SIQUEIRA

 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:

 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 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Depois, 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.

No mais, conforme consulta realizada também pelo sistema Renajud, é 

possível verificar que o veículo indicado à fl. 83, nos termos do documento 

a seguir juntado, não pertence mais à parte executada.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento da vertente demanda.

Sem prejuízo da determinação anterior, nos moldes do § 3º do artigo 782 

do CPC, OFICIEM-SE aos órgãos de proteção ao crédito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141034 Nr: 355-42.2012.811.0055

 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): FERNANDA DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10.220-MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes, 

DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias, como requerido à fl. 179.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141504 Nr: 847-34.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK, HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA 

AMERICO EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 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 veículo placa NJC-6933 

possui anotação de restrição judicial, de modo que possui preferência, na 

expropriação, para outra execução.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 115461 Nr: 5547-58.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE CECILIA MALLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante.Porém, muito embora não 

se tratar de omissão, ao que parece, a parte requer a expedição de carta 

de adjudicação do imóvel objeto da avença de fls. 112/113, de modo que, 

na forma dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, INTIME-SE a parte 

demandada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o aludido pleito, 

valendo o silêncio como inexistência de oposição.Em havendo 

concordância expressa ou tácita, EXPEÇA-SE carta de adjudicação do 

imóvel indicado na minuta de acordo de fls. 112/113, já homologada à fl. 

115, em favor da parte autora. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 12164 Nr: 1991-63.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RAMOS DISCONZI, Ettore Brol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DO 

BRASIL S/A em face de MÁRCIO RAMOS DISCONZI E ETTORE BROL.

Entre um ato e outro, a parte exequente requereu a extinção da vertente 

demanda (fls. 265/265-verso).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando o princípio do desfecho único do processo de execução, é 

dispensável a oitiva da parte contrária, razão pela qual HOMOLOGO o 

pedido de desistência da execução, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO o exequente ao pagamento das custas judiciais.

P.I.C.

 Por fim, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente novamente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, haja vista que o cálculo de fls. 

145-verso/147-verso não aponta o saldo devedor, uma vez que apresenta 

corte justamente na folha em que o saldo devedor seria indicado (fl. 147), 

bem como para, como já determinado, promover o desconto dos valores já 

levantados em seu favor (fls. 134/135), oportunidade em que deverá, 

ainda, pugnar o que entender de direito para o andamento da vertente 

execução, uma vez que apenas apresentou o cálculo de fls. 

145-verso/147-verso e nada requereu.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158030 Nr: 6626-33.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI RIBAS DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO MARISCO 

DOS SANTOS - OAB:5.867/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 101-verso, não obstante tenha sido procedidas 

determinações de bloqueio de ativos em nome da parte executada, em 

duas oportunidades diversas, não restaram frutíferas tais diligências (fls. 

80 e 90).

Posto isso, INDEFIRO o pedido correlatado.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158050 Nr: 6645-39.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU AFONSO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No vertente caso, não obstante a manifestação de fls. 98/98-verso, pende 

de cumprimento a decisão de fls. 88/88-verso, pela qual pretende-se 

promover a sucessão “causa mortis” pelo passamento do executado.

Logo, não se trata de execução frustrada por não localização de 

patrimônio.

 Posto isso, INDEFIRO o pleito de fls. 98/98-verso.

INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente e pelo digno advogado, para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta, sob pena de extinção, na forma 

do artigo 845, § 1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 159842 Nr: 9157-92.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MEDIO NORTE 

LTDA, FABIANO BENDEROVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DI GIORGIO BECK - 

OAB:OAB/RS 44.311, MARIO KESSLER DA SILVA NETO - OAB:43187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - 

OAB:16075/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 Vistos.

 De início, no que se refere à pesquisa de imóveis, fora procedida 

pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, conforme documentos a 

seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior celeridade ao feito, 

na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 Da mesma forma, também fora promovida pesquisa pelo sistema Anoreg, 

conforme documentos a seguir juntados.

Das aludidas pesquisas, é possível verificar que nenhum dos imóveis 

encontrados pertencem aos executados. Afinal, o imóvel matriculado sob 

n. 19.410 que, por sua vez, ainda estaria em nome do executado Fabiano 

Benderovicz, possui anotação de alienação fiduciária, de modo que, por 

tal garantia, o imóvel em questão não pertence à parte executada.

Dessa feita, OFICIEM-SE à CNseg e à BM&F – Bovespa, como requerido à 

fl. 200, para que bloqueie eventual valor em nome da parte executada até 

a quantia que impulsiona a vertente execução, consignando o prazo de 15 

dias para a resposta às missivas.

Se positiva a diligência, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo 

de 15 dias.

Se negativa, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 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:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 168, DEFIRO o prazo de 60 (sessenta) 

dias para que a parte autora retire as cartas precatórias a serem 

distribuídas nas comarcas de Carazinho/RS e Veranópolis/RS, conforme 

determinado à fl. 164.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175196 Nr: 17170-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO, CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKASHI SHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, FELIPE BEDIN 

BIASOTTO - OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, 

MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, TAIRO DOMINGOS 

DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT, 

FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, JOSÉ CARLOS REZENDE - 

OAB:9146/MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Vistos.

Na forma do artigo 778, § 1º, inciso III c/c § 2º, do CPC, DEFIRO o pedido 

de substituição processual formulado à fl. 379, de modo que deverá 

passar a figurar como exequente BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C, com a retificação da distribuição e autuação, bem 

como com a anotação dos dignos advogados constituídos para atuar no 

vertente feito (fl. 398).

Após, INTIME-SE a parte exequente/cessionária para, caso queira, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do 

feito.

Caso nada requeira ou manifeste pela procedência tal qual já determinado, 

CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 373/375.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 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:

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 202057 Nr: 16402-86.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. R. SLOMPO MOVEIS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADOLFO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tallytta de Oliveira Seifert - 

OAB:OAB/MT 18.293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos. 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. (...) Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS. Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228171 Nr: 16861-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALEXANDRE CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 230167 Nr: 18624-90.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DIAS SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LEITE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por JAIR DIAS SABINO em face de NELSON 

LEITE DE ARRUDA, 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. 45).

Determinada a intimação pessoal da parte autora, o aviso de recebimento 

retornou com a informação “mudou-se” (fl. 47).

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 autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais, porém, SUSPENDO a condenação, na forma artigo 98, § 3º, 

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.: 259315 Nr: 24278-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luis Steffen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por JOSÉ LUIS STEFFEN em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, 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. 345).

Intimada a parte autora pessoalmente para manifestar nos autos, sob pena 

de extinção, também deixou de manifestar (fl. 347).

Pois bem.

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 autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

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.: 264543 Nr: 28110-65.2017.811.0055

 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): JOACIR MARASCA, ELIANE MARIA 

LORENZETTI MARASCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A localização da parte executada, acima de tudo, visa assegurar o 

exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, 

INFOJUD e SIEL, sendo certo que é de incumbência da própria parte 

manter atualizado o respectivo cadastro, principalmente na Receita 
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Federal e na Justiça Eleitoral.

Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo 

de informações sobre o endereço do executado nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se como 

pressuposto indispensável para a citação editalícia.

Assim sendo, as diligências anteriores já serão suficientes para expurgar 

qualquer nesga de nulidade em eventual citação por edital. Afinal, se a 

própria parte negligenciou em manter o endereço atualizado nos 

mencionados cadastros, retira-lhe qualquer legitimidade para se insurgir 

contra as consequências da constatação do paradeiro incerto e 

desconhecido.

É lógico que haveria, além dessas, infindáveis fontes para pesquisa de 

endereço, porém, as que ora se lança mão mostram-se suficientes.

Dessa feita, PROMOVA-SE a citação pessoal e demais atos executórios, 

nos termos da decisão de fls. 34/34-verso, do executado, nos seguintes 

endereços: (a) Rua Olívio de Lima, n. 143, Centro, Tangará da Serra/MT, 

CEP: 78.300-000; (b) Rua Quatro, n. 22-W, Jardim Santa Lúcia, Tangará da 

Serra/MT, CEP: 78.300-000; (c) Av. Brasil, n. 870-W ou 1363, Centro, 

Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000; (d) Rua Arlindo Lopes, n. 757-W, 

Centro, Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000; (e) Rua Zelino A. 

Lorenzetti, n. 420, CX 159, Centro, Campos de Júlio/MT, CEP: 78.307-000; 

(f) Av. Paraná, n. 3316, Centro, Comodoro/MT, CEP: 78.301-000; (g) Rua 

Bela Vista, n. 601, José Mendes, Vilhena/RO, CEP: 76.980-000; (h) Av. 

Dourado, n. 280, Quadra 15, Lote 11, Sapezal/MT, CEP: 78.365-000; (i) 

Rua Osvaldo da Cruz, n. 83, Centro, Vilhena/RO, CEP: 76.995-000; (j) 

Linha 05, Lote 96, s/n, Zona Rural, Corumbiara/RO, CEP: 7.995-000, e (l) 

Rua Trinta e Um ou Av. Lava Pés, n. 786, Apto. 101, Ed. Monte Azul, 

Goiabeiras, Cuiabá/MT, CEP: 78.020-000.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 214849 Nr: 5908-31.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. DE MORAES & CIA LTDA ME, GERALDO 

NAVARRO DE MORAES, SUELY RAVAGNANI DE MORAES

 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:

 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 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 199451 Nr: 14360-64.2015.811.0055

 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): THAIS FABIANNY DE M G SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, 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.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

Sem prejuízo da determinação anterior, uma vez aperfeiçoada a intimação 

da parte executada, nos termos do ato judicial de fls. 48/49, CONCLUSOS 

para aferir o destino do valor bloqueado à fl. 51.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 112306 Nr: 2519-82.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR JOSÉ HORN, TARCISIO HORN, CELIA 

JONER HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:OAB/MT 5.380, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos.

Diante da impugnação apresentada pela parte executada às fls. 531/537, 

INTIME-SE o perito para, no prazo de 15 dias, manifestar quanto aos 

termos da aludida impugnação, enfrentando e esclarecendo os pontos de 

irresignação da parte executada.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem.

Vale dizer que, no que tange ao pleito do perito acerca do levantamento do 

restante do valor dos honorários periciais, como se vê à fl. 420, o aludido 

valor será levantado após a homologação da avaliação.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 112743 Nr: 2945-94.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: LOCABEM LOCADORA VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. MAGRO CORRETORA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, 

LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por LOCABEM LOCADORA DE VEÍCULOS 

LTDA. em face de L. MAGRO CORRETORA ME, 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. 125).

Determinada a intimação pessoal da parte autora, o aviso de recebimento 

retornou com a informação “mudou-se” (fl. 127).

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 autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, PROMOVA-SE a baixa da restrição de crédito 

(fl. 111).

 Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64405 Nr: 5919-75.2007.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, ELIO MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 361, DEFIRO o prazo de 60 (sessenta) 

dias para que a parte exequente promova a averbação da penhora do 

imóvel.

Independentemente da averbação ou não, CUMPRA-SE o quanto 

determinado às fls. 352/352-verso, com a avaliação do bem penhorado e 

demais atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201134 Nr: 15600-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A localização da parte executada, acima de tudo, visa assegurar o 

exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, 

INFOJUD e SIEL, sendo certo que é de incumbência da própria parte 

manter atualizado o respectivo cadastro, principalmente na Receita 

Federal e na Justiça Eleitoral.

Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo 

de informações sobre o endereço do executado nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se como 

pressuposto indispensável para a citação editalícia.

Assim sendo, as diligências anteriores já serão suficientes para expurgar 

qualquer nesga de nulidade em eventual citação por edital. Afinal, se a 

própria parte negligenciou em manter o endereço atualizado nos 

mencionados cadastros, retira-lhe qualquer legitimidade para se insurgir 

contra as consequências da constatação do paradeiro incerto e 

desconhecido.

É lógico que haveria, além dessas, infindáveis fontes para pesquisa de 

endereço, porém, as que ora se lança mão mostram-se suficientes.

Dessa feita, PROMOVA-SE a citação pessoal do executado e demais atos 

executórios, nos termos da decisão de fls. 44/44-verso, nos seguintes 

endereços: (a) Rua 19-A, s/n, Quadra 06, Lote 20, Jardim Itália, Tangará 

da Serra/MT, CEP: 78.300-000; (b) Rua Belo Horizonte, n. 875-W, 

Residencial Dona Júlia, Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000, (c) Av. 

Jaú, n. 696-S 1, Centro, Sapezal/MT, CEP: 78.365.000 e (d) Rua 12-A, 

esquina com a 19-A, Tangará da Serra-MT.

Após, com o resultado das diligências, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141263 Nr: 594-46.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUIMAR PEREIRA DOS SANTOS, HITLER SANSÃO 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVALINO ANUNCIAÇAO RODRIGUES DE 

PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864, 

RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016 e diante da certidão de fls 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a 

fim de intimar os advogados da parte autora para que se manifestem nos 

autos e requeiram o que de direito, no prazo de 15 dias.

 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:

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 24 de maio de 2018, às 13h00min, 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.CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262232 Nr: 26431-30.2017.811.0055

 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: GILMAR RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte demandante, 

razão porque CONFIRMO a liminar deferida às fls. 25/26 e DECLARO a 

inexistência do débito.Dessa feita, como se trata de sucumbência 

recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, porém, 

CONDENAÇÃO essa suspensa em relação à parte autora, na forma do 

artigo 98, § 3º, do CPC.JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

nos termos do inciso I do art. 487 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.: 173843 Nr: 15608-02.2014.811.0055

 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): ELIAS OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, RAFAELLA PONÇONI - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 041/2018 e diante da certidão de fls 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a 

fim de intimar os advogados da parte autora para que se manifestem nos 

autos e requeiram o que de direito, no prazo de 15 dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 61896 Nr: 3425-43.2007.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEIDE BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELY RUELES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo rito do arrolamento sumário, proposta 

por Maria Neide Batista em relação aos bens deixados pelo falecido Ely 

Rueles Mendes.

Verifico que o feito restou distribuído no ano de 2007, sendo arquivado no 

ano de 2012 ante a ausência de manifestação de interesse no 

prosseguimento do processo pelas partes.

Durante o trâmite processual a inventariante, ora requerente, restou 

substituída pelo herdeiro, Samuel Batista Mendes, contudo, este também 

não deu o devido andamento no processo.

Após requerimento para desarquivamento do processo, a requerente 

pugna para que seja expedido alvará judicial específico para que esta 

possa regularizar a baixa da empresa Supermercado Mendes Ltda EPP.

 É o relato.

DECIDO.

Analisando o pedido formulado pela parte autora, vejo que merece 

deferimento, posto isso, dando prosseguimento ao feito:

1. Nomeio inventariante a requerente Maria Neide Batista Mendes, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso.

 2. Expeça-se Alvará Judicial autorizando a inventariante a proceder com 

o necessário, junto a JUCEMAT, Receita Federal e SEFAZ/MT, para 

promover e regularizar a baixa da empresa “Supermercado Mendes Ltda - 

EPP, efetivando o pagamento das taxas e tributos devidos;

3. Intime-se a inventariante para aportar aos autos, no prazo de 60 

(sessenta) dias, os seguintes documentos:

 a) A representação processual dos herdeiros;

b) as últimas declarações com o plano de partilha amigável, atribuindo a 

meação e o respectivo quinhão de cada herdeiro, relacionando tanto os 

bens como as dívidas do espólio, com valores atualizados destes bem 

como juntando cópia autenticada da matrícula dos imóveis e dos 

documentos dos bens a serem partilhados;

c) A comprovação de regularização da baixa da empresa Supermercado 

Mendes Ltda;

d) certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 271597 Nr: 2443-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDC, MCC, VCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Posto isso, com fundamento no artigo 300, caput, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a curatela provisória, para tanto:I – DETERMINO 

seja nomeada como curador provisório o Sr. Francisco Celio da Silva, 

lavrando-se o termo de compromisso, ficando autorizado, provisoriamente, 

a realizar os atos necessários para gerir e administrar os bens da 

interditanda Eula Emilli Moreira da Silva, para fins de recebimento dos 

proventos a que fizer jus, ficando o curador nomeado fiel depositário dos 

valores recebidos e também obrigado à prestação de contas quando 

instado para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do 

CPC.II – Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo constar que 

fica terminantemente vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens 

imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, pertencentes à 

interditanda, salvo com autorização judicial...

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 145163 Nr: 4828-71.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDSH, SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVIO TORALES HUERTA, brasileiro(a), 

convivente, vaqueiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 796,49 

(setecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), com 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o 

fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º); BEM COMO para pagar o valor de R$ 

8.110,38 (oito mil e cento e dez reais e trinta e oito centavos), no prazo de 

15 (quinze dias), sob pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor 

total do débito, acrescido de custas, e também de honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º). Conta Bancária para depósito: 

Conta n. 0630122-3, Agência 1249-1, Banco Bradesco, em nome de 

Silvana da Silva, CPF n. 021.098.381-75

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por Marlon Rodrigo da Silva Huerta, representado por sua 

genitora Silvana da Silva, por intermédio da Defensoria Pública, em 

desfavor de Silvio Torales Huerta, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.Considerando a possibilidade de fusão dos dois 

procedimentos no mesmo feito (art. 523 e art. 528), e, estando, a princípio 

preenchidos os requisitos legais (arts. 789 e 798 do CPC), DEFIRO o 

prosseguimento da pretensão executória.I - Com relação às parcelas 

vencidas em maio/junho/julho/2016, INTIME-SE a parte executada para que 

em 03 (três) dias efetue o pagamento na importância de R$ 796,49 

(setecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da exequente ou, no mesmo prazo, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena 

de ser protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil 

por até 03 (três) dias (CPC, art. 528, §§ 1º e 3º).Decorrido o prazo, caso a 

parte executada não efetue o pagamento, não prove que efetuou e não 

apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, desde já determino 

o protesto do pronunciamento judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), bem 

como abro vista a parte exequente para, querendo, manifestar-se.II – 

Outrossim, com relação as parcelas de fevereiro de 2014 a abril de 2016, 

havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).III - INTIME-SE o devedor, na pessoa 

de seu procurador, para pagar em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido de custas 

e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) (CPC, 523 e 

§ 1º).IV - Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

crédito exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente.V - Em havendo indicação de bens pelo credor, PENHOREM-SE 

os bens indicados (CPC, art. 524, VII).VI - Transcorrido o prazo sem o 

pagamento, o executado dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, nos próprios autos, independentemente de 

penhora ou nova intimação (CPC, art. 525). VII - Decorrido em vazio o 

prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.VIII - Realizadas a penhora e a 

avaliação iniciará a fase de expropriação (CPC, art. 685, parágrafo 

único).Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).Proceda-se 

com a conversão do feito para cumprimento de sentença.Após, vista dos 

autos ao Ministério Público.Expeça-se o necessário.Às providências. 

Cumpra-se.
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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, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 09 de fevereiro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133769 Nr: 3758-53.2011.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGP, MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO DA SILVA PAULINO, Rg: RG 

116990/4-MT, Filiação: Julio Paulino da Silva e Maria da Paz da Silva 

Pualino, solteiro(a), serralheiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 67.873,00 

(sessenta e sete mil e oitocentos e setenta e três reais), com acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o fez ou a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento 

judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 

528,§§ 1ºe 3º). Conta Bancária para depósito: conta n. 00042313-7, 

Agência 2086, Op. 013, Caixa Econômica Federal, em nome de Marilda 

Galdino Souza, CPF n. 595.563.742-72.

Despacho/Decisão: Vistos.INTIME-SE a parte executada, através de edital, 

nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia em atraso, com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante da exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).II - Não havendo manifestação do executado nos autos, no prazo legal, 

se faz necessária ainda à nomeação de curador especial.Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da 

UNIJURIS.Após, abro vista para Defensoria Pública. 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, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263698 Nr: 27435-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGPDS, NGPDS, VPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 141, para tanto, intime-se o locatário Arilson 

Andrade, para que apresente a este juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

contrato de aluguel do imóvel Panificadora Alfa, situado no Jardim Tarumã 

II, rua 26, nº 1946-N.

Observo que não restou analisado por este juízo o pedido formulado pela 

inventariante às fls. 97/102.

Deste modo, abro vista ao Ministério Público, com a máxima urgência, para 

manifestar acerca do pedido de fls. 97/102.

Em seguida, venham-me os autos conclusos com a urgência que o caso 

requer.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149822 Nr: 9811-16.2012.811.0055

 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: ARDS, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDINALDO ALVES DOS SANTOS, Cpf: 

70037528165, Rg: 2477994-7, Filiação: Edinalva Remido dos Santos e 

Jose Alves dos Santos, data de nascimento: 27/05/1981, brasileiro(a), 

natural de Grandes Ricos-PR, casado(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada EDINALDO ALVES DOS 

SANTOS, acima qualificado, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da pensão alimentícia, no valor de R$ 12.715,21 (doze mil e setecentos e 

quinze reais e vinte e um centavos), com os acréscimos legais, bem como 

as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

Despacho/Decisão: Vistos.Encaminhe os presentes autos ao contador 

judicial para atualização do débito, em seguida, tendo em vista a cota 

ministerial retro, INTIME-SE o devedor, através de edital, para, em 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia,com os acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta 

bancária da representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 

03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).Não havendo pagamento, no 

prazo legal, se faz necessária à nomeação de curador especial.Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da 

UNIJURIS, para querendo, apresentar justificativa no prazo legal.Após, 

venham-me os autos conclusos.Expeça-se o necessário. 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, Valdeir Ferreira Lima, 

digitei.

Tangará da Serra, 08 de março de 2018

Leilamar Aparecida Rodrigues Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 243198 Nr: 11295-90.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS E 

PÚBLICO EM GERAL, dos termos da respeitável sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:
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Sentença:DISPOSITIVO. Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I – DECRETO a 

interdição da Sra. Ana Carolina Vertuoso da Silva qualificada nos autos, 

DECLARANDO-A relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a redação 

que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo estabelecidos; 

II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Pedrina Benigno da Silva, qualificada 

nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, 

do CPC; III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às 

restrições, nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando a 

Sra. Ana Carolina Vertuoso da Silva, portanto, privada de, sem a curadora 

ora indicada, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Sentença publicada em audiência. As 

partes desistem do prazo recursal. Em obediência ao disposto no art. 755, 

§ 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença 

no registro civil das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora. Caberá ao Oficial do 

Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade comunicar ao registro 

das pessoas naturais do local de nascimento da interditanda, para fins de 

anotação da interdição em seu assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 

106, parágrafo único e § 1º do art. 107). Expeça-se o termo de curatela 

definitivo. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 220044 Nr: 9993-60.2016.811.0055

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO DOS SANTOS PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que nos autos de inventário o inventariante bem como seu 

procurador não deram prosseguimento no feito, mesmo com a advertência 

de extinção do processo (CPC, art. 485, III).

Assim, ante a ausência de interesse pelas partes, no processo de 

inventário, intime-se o requerente, para querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, com os 

requerimentos pertinentes, sob pena de extinção deste processo, com 

fulcro no art. 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 134066 Nr: 4113-63.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJA, JBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL ALVES DOS REIS, brasileiro(a), 

solteiro(a), braçal. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte requerida, acima mencionada, para que 

possa tomar conhecimento, bem como dar cumprimento à r. decisão que 

segue abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por Kairo Junior Almeida dos Reis, representado por sua genitora 

Jarlene Borges de Almeida, por intermédio da Defensoria Pública, em 

desfavor de Manoel Alves dos Reis, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.Considerando a possibilidade de fusão dos dois 

procedimentos no mesmo feito (art. 523 e art. 528), e, estando, a princípio 

preenchidos os requisitos legais (arts. 789 e 798 do CPC), DEFIRO o 

prosseguimento da pretensão executória.I - Com relação às parcelas 

vencidas em fevereiro/março/abril/2016, INTIME-SE a parte executada para 

que em 03 (três) dias efetue o pagamento na importância de R$ 731,53 

(setecentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da exequente ou, no mesmo prazo, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena 

de ser protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil 

por até 03 (três) dias (CPC, art. 528, §§ 1º e 3º).Decorrido o prazo, caso a 

parte executada não efetue o pagamento, não prove que efetuou e não 

apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, desde já determino 

o protesto do pronunciamento judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), bem 

como abro vista a parte exequente para, querendo, manifestar-se.II – 

Outrossim, havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora 

certidão comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de 

averbação junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros 

bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, 

caput). Em efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao 

Juízo no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).III - INTIME-SE o 

devedor, na pessoa de seu procurador, para pagar em 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do 

débito, acrescido de custas e, também de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).IV - Não havendo pagamento, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do crédito exequendo (CPC, art. 523, § 

3º), observando o bem indicado pelo exequente.V - Em havendo indicação 

de bens pelo credor, PENHOREM-SE os bens indicados (CPC, art. 524, 

VII).VI - Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos 

próprios autos, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, 

art. 525). VII - Decorrido em vazio o prazo de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE.VIII - Realizadas a penhora e a avaliação iniciará a fase de 

expropriação (CPC, art. 685, parágrafo único).Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita (CPC, art. 98).Proceda-se com a conversão do feito para 

cumprimento de sentença.Após, vista dos autos ao Ministério 

Público.Expeça-se o necessário.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, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 255150 Nr: 20794-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDR, APA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS E 

PÚBLICO EM GERAL, dos termos da respeitável sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO. Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 
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o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - DECRETO a 

interdição da SRA. ALTINA PEREIRA ARAUJO, qualificada nos autos, 

DECLARANDO-A relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a redação 

que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo estabelecidos; 

II – NOMEIO-LHE curadora a Sra. Laurinda Cardoso da Rocha, qualificada 

nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, 

do CPC; III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às 

restrições, nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando a 

Sra. Laurinda Cardoso da Rocha, portanto, privada de, sem a curadora 

ora indicada, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Sentença publicada em audiência. As 

partes desistem do prazo recursal. Em obediência ao disposto no art. 755, 

§ 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença 

no registro civil das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora. Caberá ao Oficial do 

Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade comunicar ao registro 

das pessoas naturais do local de nascimento da interditanda, para fins de 

anotação da interdição em seu assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 

106, parágrafo único e § 1º do art. 107). Expeça-se o termo de curatela 

definitivo. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253430 Nr: 19513-10.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDS, YDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS E 

PÚBLICO EM GERAL, dos termos da respeitável sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I - DECRETO a interdição da SRA. YORIDA DA SILVA, qualificada nos 

autos, DECLARANDO-A relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE curador o Sr. José Reinaldo da Silva, qualificada nos 

autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do 

CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando o Sr. José 

Reinaldo da Silva, portanto, privada de, sem o curador ora indicado, 

emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e/ou praticar os atos de mera administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 259214 Nr: 24213-29.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBDS, JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS E 

PÚBLICO EM GERAL, dos termos da respeitável sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I - DECRETO a interdição do SR. JOB BATISTA, qualificado nos autos, 

DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a redação 

que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Helena Batista da Silva, qualificada nos 

autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do 

CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando o Sr. Job 

Batista, portanto, privado de, sem a curadora ora indicada, emprestar, 

transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser 

demandado, e/ou praticar os atos de mera administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se competente termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 52291 Nr: 2043-49.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 228 de 706



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMH, GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANEZIO VICENTE DA SILVA, Cpf: 

76181073191, Rg: 10365362, Filiação: Oscar Vicente da Silva e Olindina 

dos Santos Silva, data de nascimento: 06/07/1973, brasileiro(a), natural de 

Tangara da Serra-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: LUCIANI MATHEUS HONORIO, brasileira, solteira, 

doméstica, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, vêm, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência requerer 

HOMOLOGAÇÃO DE TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, entabulado 

com ANÉXIO VICENTE DA SILVA, diante dos fatos a seguir expostos: Os 

Requerentes entabularam acordo perante a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, em 23 de junho de 2003, no tocaante ao pagamento de 

pensão alimentícia aos filhos GABRIEL MATEUS DA SILVA E GABRIELLY 

MATEUS DA SILVA, nascidos da união estável mantido entre os 

acordantes. Na ocasião. Sr. Anésio comprometeu-se a pagar 

mensalmente a quantia equivalente a 1/3 do salário mínimo, até o dia 10 

(dez) de cada mês em favor dos filhos. Livres de qualquer coação, e 

diante do teor do Termo de Acordo ora incluso, requer a Vossa Excelência 

a sua HOMOLOGAÇÃO, máxime por estar o acordante Anésio a 

descumprir com a obrigação avençada, a fim de viabilizar a execução dos 

alimentos. Requer seja deferido o benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos da lei 1.060/50, eis que é pobre e não tem condições 

para pagar as custas processuais. Dá-se à presente causa o valor de R$ 

300,00 (trezentos reais) para efeitos fiscais. Nestes Termos Espera o 

Deferimento. Tangará da Serra-MT, 03 de março de 2006.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que foram realizadas diligências 

de busca de endereço via BacenJud e SIEL, todavia, estas restaram 

infrutíferas, haja vista que os endereços encontram-se desatualizados, 

DEFIRO o pedido de citação via edital retro.Não havendo manifestação nos 

autos, no prazo legal, se faz necessária ainda à nomeação de curador 

especial.Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, 

do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do 

procurador da UNIJURIS.Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 10 de janeiro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 140336 Nr: 10893-19.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDST, RST, SCDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDOMAR BECHER TOLEDO, Cpf: 

94799717120, Rg: 14297663, Filiação: Ilda Becher de Toledo e Joaquim de 

Almeida Toledo, data de nascimento: 02/07/1982, brasileiro(a), natural de 

Tangara da Serra-MT, convivente, pedreiro, Telefone 066-8111-3731. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do executado, acima qualificado, para no prazo de 3 

(três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 

761,12 (setecentos e sessenta e um reais e doze centavos), com 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o 

fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º); BEM COMO para pagar o valor de R$ 

725,03 (setecentos e vinte e cinco reais e três centavos), no prazo de 15 

(quinze dias), sob pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor 

total do débito, acrescido de custas, e também de honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º). Conta Bancária para depósito: 

Conta n. 00017864-7, Agência 2086, Op. 013, Caixa Econômica Federal, 

em nome de Samara Cristina da Silva Torres, CPF: 030.598.021-14.

Despacho/Decisão: Vistos.INTIME-SE o devedor da decisão proferida às 

fls. 50/51, através de edital.Não havendo pagamento, no prazo legal, se 

faz necessária à nomeação de curador especial.Assim, considerando a 

regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da UNIJURIS, para 

querendo, apresentar justificativa e impugnação.Após, vista a Defensoria 

Pública para manifestação.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, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 224267 Nr: 13573-98.2016.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDA, VDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 13573-98.2016.811.0055

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ERENISE MARIA DE ALMEIDA e VALDECI DA SILVA 

JUNIOR

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/08/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos.Trata-se de Ação de Interdição e Curatela ajuizada por 

Erenise Maria de Almeida, requerendo a interdição de seu filho Valdeci da 

Silva Junior, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.Alega, 

em síntese, que o interditado é portador de deficiência mental, 

diagnosticada como psicose não orgânica não especificada associada à 

epilepsia de difícil controle (CID 10G40 – 3 associada ao CID 

10-F29).Registra que o interditado não possui condições de praticar os 

atos da vida civil, motivo pelo qual é imprescindível que seja legalmente 

representado por sua genitora, ora, requerente.Desse modo, requer a 

interdição de Valdeci da Silva Junior, nomeando a requerente como 

curadora definitiva deste.Com a inicial vieram os documentos de fls. 

10/31.A inicial foi recebida às fls. 32/34, sendo deferida a tutela de 

urgência pretendida na exordial.Relatório psicossocial acostado às fls. 

58/59-verso.Foi realizada audiência de entrevista do interditando às fls. 
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63/34, oportunidade em que o Ministério Público opina pela procedência 

dos pedidos formulados na exordial, no sentido de ser decretada a 

incapacidade no interditando, nomeando a requerente como curadora do 

m e s m o . O s  a u t o s  v i e r a m - m e  c o n c l u s o s . É  o 

relatório.Fundamento.Decido.Cuida-se de Ação de Interdição e Curatela 

ajuizada por Erenise Maria de Almeida, requerendo a interdição de seu 

filho Valdeci da Silva Junior, a fim de decretar a interdição deste, 

nomeando a requerente como sua curadora.Inicialmente, sabe-se que a 

curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

curatelado/interditado, cuidando de tudo que diz respeito à sua pessoa e 

aos seus bens.In casu, não restam dúvidas que a curatela deve ser 

deferida àquele que possui melhores condições de zelar pelos interesses 

do curatelado/interditado, a quem demonstre afeição ao 

incapaz.Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em instituto de 

interesse público, destinada, em sentido geral, a reger a pessoa ou 

administrar bens de incapazes que se encontram impossibilitados de 

regerem sua vida. Como o próprio nome diz, o instituto tem por finalidade 

preservar a defesa do curatelado/interditado, cuidando no que diz respeito 

a sua pessoa e ao seu patrimônio no limite da necessidade.Na nomeação 

de curador o magistrado deve ter em vista a situação que melhor se 

amolda aos interesses do curatelado/interditado, não podendo permitir que 

questões econômicas e interesses particulares prevaleçam sobre seu 

bem-estar.Nesse sentido é a jurisprudência:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE CURADOR PELO JUÍZO 

MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE VISA ATENDER OS INTERESSES DO 

INTERDITO. PREVALÊNCIA DO BEM-ESTAR DO CURATELADO. DECISÃO 

DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. MANUTENÇÃO DO CURADOR 

NOMEADO. RECURSO IMPROVIDO. A curatela tem por finalidade precípua 

preservar os interesses do interditado, cuidando de tudo que diz respeito 

A sua pessoa e aos seus bens. Não resta dúvida de que a curatela deve 

ser deferida àquele que tem melhores condições de zelar pelos interesses 

do curatelado, a quem demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, 

o magistrado "a quo", com base no acervo probatório e visando o bem 

estar do interdito, nomeou curador quem demonstrou ser mais apto para o 

exercício do munus. Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso 

conhecido e improvido. Ã? unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 

2009205539, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, 

julgado em 30.06.2009) No caso em tela, verifica-se que o interditando não 

apresenta condições de reger por si só sua vida civil, uma vez que este 

possui deficiência mental, diagnosticada como psicose não orgânica não 

especificada associada à epilepsia de difícil controle (CID 10G40 – 3 

associada ao CID 10-F29), quadro fixo, sem previsão de melhora, 

conforme se abstrai dos documentos de fls. 18/23.Ademais, corroborando 

as alegações acima mencionadas, o estudo psicossocial aportado às fls. 

58/59, também confirmam que o interditando não possui condições de gerir 

sua vida sozinho, sendo favorável a genitora Erenise Maria de Almeida, 

ora requerente, como curadora do mesmo.Assim, vejo que o conjunto 

probatório aportado aos autos demonstram que o interditando não possui 

condições de gerir os seus interesses da vida civil, demonstrando ainda 

que a requerente apresenta condições favoráveis para assumir o cargo 

de curadora em prol do interditando.Nesse sentido é a 

jurisprudência:PLAUSÍVEL A TESE DEFENDIDA NO RECURSO DE QUE SE 

MOSTRA NECESSÁRIA A INTERDIÇÃO DO DEMANDADO, POSTO QUE A 

DOENÇA DE ALZHEIMER, DE QUE ESTÁ ACOMETIDO, O INABILITA PARA 

O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL E PARA ADMINISTRAR E GERIR 

OS SEUS BENS. 2. OS LAUDOS MÉDICOS QUE INSTRUEM OS AUTOS 

DEIXAM PATENTE QUE O INTERDITANDO EXPERIMENTA QUADRO DE 

TRANSTORNO COGNITIVO PROGRESSIVO E DE DÉFICIT COGNITIVO DE 

MODERADO A SEVERO, COM DIMINUIÇÃO DA ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA 

CONCENTRAÇÃO E DA ATENÇÃO, QUE O INABILITA PARA A PRÁTICA DE 

ATOS DA VIDA CIVIL, BEM COMO PARA GERIR SUAS FINANÇAS E 

NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO DE UM DOS FILHOS DO INTERDITANDO 

PARA EXERCER O MÚNUS DE CURADOR PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE 

PRESTAR A GARANTIA LEGAL, ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O 

DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E 

P R O V I D O .  ( T J - D F  -  A I :  1 9 3 7 4 5 5 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009, 

DJ-e Pág. 53) (destaques nossos)Com efeito, diante da comprovação das 

necessidades especiais do interditando nos autos, constato que este não 

apresenta condições de por si só praticar os autos da vida civil ou mesmo 

gerir suas finanças e negócios.Por conseguinte, conquanto o novo 

Estatuto, que alterou a redação do artigo 1.727 do Código Civil, no sentido 

de que sejam fixados limites ao exercício da curatela, abrangendo, a priori, 

os atos previstos no artigo 1.728 do Código Civil, o qual diz respeito 

essencialmente à alienação e aquisição de bens, no caso sub judice 

também devem abranger os atos patrimoniais que possam ser entendidos 

como “de mera administração”.Desse modo, verifico que a pretensão 

contida na exordial merece acolhimento, uma vez que ficou demonstrado 

por meio do atestado médico (fl. 23), laudo pericial (fls. 18/22) e estudo 

psicossocial (fls. 58/59) que o interditando apresenta quadro de saúde 

que limita o seu discernimento e o impede de gerenciar seus interesses da 

vida civil, motivo pelo qual a nomeação da requerente como curadora de 

Valdeci da Silva Junior, é medida que se impõe.DISPOSITIVO,Posto isso, 

considerando tudo que dos autos consta, e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

autora, razão pela qual:I - DECRETO a interdição de Valdeci da Silva 

Junior, qualificada nos autos, DECLARANDO-O relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III 

do Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, 

nos limites abaixo estabelecidos;II – NOMEIO-LHE curadora o Sra. Erenise 

Maria de Almeida, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos 

termos do artigo 755, inciso I, do CPC;III – Estabeleço que os limites da 

curatela ficam circunscritos às restrições, nos termos do art. 1772 do 

Código Civil Brasileiro, ficando o interditando Valdeci da Silva Junior, 

portanto, privado de, sem a curadora ora indicada, emprestar, transigir, 

dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, 

e/ou praticar os atos de mera administração.Por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil.Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e 

art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença no registro civil 

das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curadora.Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais desta cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local 

de nascimento da interditanda, para fins de anotação da interdição em seu 

assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do 

art. 107).Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Às providências. Cumpra-se.

Eu, ANDREI COLTRO PIRES, ESTAGIÁRIO, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 29 de janeiro de 2018.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28251 Nr: 2080-13.2005.811.0055

 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: ESPOLIO DE FRANCISCO JESUS DE MATTOS, GUIOMAR 

HELENA SCHIRMER DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ, para 

devolução dos autos nº 2080-13.2005.811.0055, Protocolo 28251, 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): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270297 Nr: 1378-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMR, VMR, ICM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.29-verso a 

seguir transcrita:"Certifico que em cumprimento ao mandado da MMª. Juíza 

de Direito da 2ª Vara Cível e extraído dos autos do processo retro 

mencionado após as diligências necessárias a R. Pedro Camilo Zamparoni 

antiga 17-A nela constatei que NÃO EXISTE, o número 1012-N, pois, de 

994-N vai para 1022-N onde neste, reside o Sr., Heli Marques da Silva, e 

declarou ser o proprietário do prédio e desconhece as requeridas e 

tampouco tem lembranças que pela vizinhança tenham residido, idêntica 

informações recebida da moradora e proprietária do prédio 1047-N Srª;.. 

Maria Aparecida Iampoganani, onde ali reside acerca de sete (7) anos. 

Destarte, suspendi minhas diligências e devolvo o mandado a Secretaria 

em todas suas vias, haja vista, que para mim, Leticia Mariano Roqueti, 

Vitor Mariano Roqueti e Ivanete Cerqueira Mariano, se encontram em 

paradeiros desconhecidos, e, por conseguinte aguardo novas 

determinações. Dou fé. Tangará da Serra/MT., 5.4.18.(quinta-feira), que 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 259076 Nr: 24087-76.2017.811.0055

 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: TRDS, LDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 16, que designo o dia 

21/05/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 23387 Nr: 3202-32.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO DALLA BONA, VALDIR 

DALLABONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT, 

Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT, ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Certifico que, em razão do decurso do prazo da suspensão do processo, 

intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção na forma do artigo 485-III do CPC, pois 

o feito encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias sem qualquer 

manifestação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275910 Nr: 5623-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, JDC.LUCAS DO 

RIO VERDE-MT 3ª VARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO KUNNTZ, JOSÉ ALBERTO KUNNTZ, 

LUCIANA VIRMOND KRUGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa 

centavos) e da taxa judiciária no valor de R$ 43,73 (quarenta e três reais 

e setenta e três centavos), totalizando o valor de R$ 173,63 (cento e 

setenta e três reais e sessenta e três centavos), mediante recolhimento 

através de guia própria ao FUNAJURIS, bem como o pagamento de duas 

diligências do oficial de justiça a serem realizadas no Centro e bairro 

Jardim Rio Preto, nesta cidade, a ser recolhida através de guia expedida 

no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), juntado os comprovantes 

nos autos, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 101908 Nr: 796-62.2008.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: SERGIO FERREIRA DE SOUZA, MARCO ANTONIO DE 

MELLO, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:297608-SP

 Certifico que, intimo a parte exequente para que proceda com a 

devolução da quantia levantada em excesso, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob as penas da lei, sendo que o ressarcimento deve se dar neste 

feito mesmo, nos termos da decisão de fls. 347/352.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 16784 Nr: 3244-52.2001.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR HORBACH, SIMONE HORBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Kirzner Dorfman - 

OAB:4940, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, KELLEN TRISTÃO FURTADO - OAB:8.399

 Certifico que, haja vista a certidão de fls. 426 encontrar-se equivocada, 

intimo o requerente para dar seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, 

advertindo-o que, caso não haja manifestação no prazo de 30 dias, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 261578 Nr: 26065-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL LEIMAN, EDSON LEIMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o retorno da Carta Precatória sem 

cumprimento, intimo a parte exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247081 Nr: 14457-93.2017.811.0055
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora efetuar o pagamento 

da complementação de diligência apesar de ter sido intimada pelo DJE, 

conforme certidão de fls.44, portanto encaminho os autos para nova 

intimação do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

do valor de R$ 1.016,00 (Hum mil e dezesseis reais), referente à 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça Arashi 

Kaffashi, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271478 Nr: 2340-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FERREIRA DA SILVA

 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: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Certifico que a contestação de fls. 33/37 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234494 Nr: 299-33.2017.811.0055

 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: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CAMERA, VANIA CAMERA ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO CAMERA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: No dia 07/11/2016, o Requerente trafegava pela 

Avenida Ismael José do Nascimento, com o veículo Peugeot 207, 

ano/,odelo 2009/2010, cor preta, placa NTZ1088, quando este com a 

sinalização à esquerda ao fazer a conversão sentido Rua 14-A, Jardim 

Tangará I, próximo a Mitsubishi, foi colhido violentamente pela Motocicleta 

marca Honda, modelo Bros 160, cor preta, placa QBV-0565, renavam 

01055652130, chassi 9C2KD0810FR462501, pilotada pelo Sr. Leandro 

Camera, que trafegava a uma velocidade mínima de 90 km/h e com a 

documentação da mota honda, modelo Bros 160, completamente irregular, 

com uma velocidade 02 vezes maior que a permitida naquele local e a 100 

metros do C>M.E.F José Nodari, escola municipal frequentada por dezenas 

de crianças, pré-adolescentes e adolescentes. De acordo com o exposto 

requer: a) A condenação dos Requeridos à restituição dos prejuízos 

materiais sofridos pelo Requerente, in Antecipação de Tutela Inaudita 

Altera Partes, na exata quantia de R$ 12.920,50 corrigidos monetariamente 

e acrescidos do juros legais desde a data do acidente até a data do 

efetivo pagamento. b) A condenação dos Requeridos ao pagamento de 

lucros cessantes sofridos pelo Requerente na exata quantia de R$ 

16.055,70 corrigos monetariamente e acrescidos dos juros legais desde a 

data do acidente até a data do efetivo pagamento. c) A condenação dos 

Requeridos ao pagamento de lucros cessantes sofridos pelo Requerente 

na exata quantia de R$ 6.478,80 corrigidos monetariamente e acrescidos 

dos juros legais desde a data do acidente até a data do efetivo 

pagamento. d) Citação dos Requeridos no endereço mencionado acima 

para contestar no prazo legal, sob pena de confissão e revelia. e) 

Protesta por todos os tipos de provas e juntada de documentos, incluso, 

impostergável e impreterivelmente, da multa arbitrada pelos policiais 

militares que atenderam a ocorrência dos prontuários de atendimento no 

Hospital Municipal, dos prontuários de apreensão e detenção in pátios da 

empresa Pezão Guinho e da Ciretran de Tangará da Serra, da motocicleta 

acima referida, dentre outros que se fizerem necessários para a 

elucidação da lide ora em excerto. f) A condenação dos Requeridos ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com 

espeque no art. 20, § 3º do CPC.

Despacho/Decisão: Autos nº: 234494.Vistos,Antes de deferir a citação 

por edital, determino seja tentada a citação da parte requerida Leandro 

Camara no endereço obtido junto ao Bacenjud (Linha KM 12, Rio Erval, Rio 

Erval, s. nº, Francisco Beltrão-PR, CEP nº 85.609-000).Caso reste 

negativa a citação no endereço acima, defiro a citação por edital da parte 

requerida Leandro Camara, pelo prazo de 30 dias, haja vista que já terão 

se esgotado todas as tentativas de citação pessoal, advertindo-o que 

caso seja revel, ser-lhe-á nomeado curador especial, sendo que já nomeio 

a Defensoria Pública para tanto.Às providências.Cumpra-se.Tangará da 

Serra-MT, 27 de novembro de 2017.Anderson Gomes JunqueiraJuiz 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, Marlene Dias Soares da 

Silva, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142360 Nr: 1765-38.2012.811.0055

 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: VIRTUDE CORDAO SANDRIN

 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:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 196256 Nr: 11889-75.2015.811.0055

 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: ROSELI FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 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, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139424 Nr: 9903-28.2011.811.0055

 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: FIDELINO DE SOUZA MATOS

 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:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155992 Nr: 4601-47.2013.811.0055

 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: LUZIA SANCHES VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175457 Nr: 17397-36.2014.811.0055

 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: ANILDO FERNANDES

 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:

 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, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 111291 Nr: 1502-11.2009.811.0055

 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: FLAVIO GILBERTI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, 

LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 191968 Nr: 8396-90.2015.811.0055

 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: JANDIRA DE SOUZA

 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:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177407 Nr: 19542-65.2014.811.0055

 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: MANOEL TEIXEIRA DA SILVA

 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:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 
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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, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173081 Nr: 14692-65.2014.811.0055

 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: GERALDA MARIA JESUS SOUZA

 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:

 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, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178668 Nr: 20816-64.2014.811.0055

 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: APARECIDA GONZAGA

 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:

 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, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 223470 Nr: 12811-82.2016.811.0055

 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: FABIO MARQUES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/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, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 181792 Nr: 23880-82.2014.811.0055

 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: ESTER CERQUEIRA SOARES

 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:

 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, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152460 Nr: 1105-10.2013.811.0055

 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: MESDS, ROSALINA CANAVARROS SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133542 Nr: 3511-72.2011.811.0055

 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: EDINEYA SALES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 159015 Nr: 7625-83.2013.811.0055

 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: JANETE CAVALCANTI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177658 Nr: 19720-14.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR RUPPENTHAL

 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:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, 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, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178616 Nr: 20747-32.2014.811.0055

 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: ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA

 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, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 108446 Nr: 7128-45.2008.811.0055

 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: TEREZINHA EMILIA DA SILVA SANTANA

 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:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 197502 Nr: 12789-58.2015.811.0055

 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: MADALENA NEVES DA SILVA

 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, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 186077 Nr: 3618-77.2015.811.0055

 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: JOSÉ PRUDÊNCIO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 
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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, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 176108 Nr: 18153-45.2014.811.0055

 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: NADIR FONSECA DA COSTA

 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:

 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, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162776 Nr: 14430-52.2013.811.0055

 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: LEONILIA SCARIN DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145980 Nr: 5693-94.2012.811.0055

 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: ORBANA DO NASCIMENTO PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 200185 Nr: 14916-66.2015.811.0055

 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: ELENICE LELIS AZAMBUJAS SILVA

 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, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 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, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 188883 Nr: 5755-32.2015.811.0055

 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: ANA LUCIA SOARES DE SOUZA HAWEROTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/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, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 58206 Nr: 7652-13.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152139 Nr: 752-67.2013.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 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, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165819 Nr: 4759-68.2014.811.0055

 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 APARECIDA BATISTA CARNEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 106843 Nr: 5544-40.2008.811.0055

 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: MARIA CLAUDIA MORAIS DE OLIVEIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LANEISE RAHMAN - 

OAB:11334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 149911 Nr: 9903-91.2012.811.0055

 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: NEIVA GERONIMO DA SILVA

 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: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143412 Nr: 2930-23.2012.811.0055

 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: IVONE ALVES FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174568 Nr: 16468-03.2014.811.0055

 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: PAULO PORFIRIO

 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.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, 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, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 103550 Nr: 2355-54.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DAMIÃO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9578-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2355-54.2008 (Cód. 103550)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, 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, 

sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 1.500,00 a 

título de astreintes, a ser descontado em folha de pagamento do servidor 

responsável e revertido em prol da parte autora.

 No mais, cumpra-se o segundo parágrafo da decisão de fl. 212.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 04 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 244892 Nr: 12648-68.2017.811.0055

 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 JOSE NASCIMENTO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12648-68.2017 (Cód. 244892)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, 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, 

sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 a 

título de astreintes, a ser descontado em folha de pagamento do servidor 

responsável e revertido em prol da parte autora.

 No mais, no que atine ao requerimento para o pagamento do benefício de 

auxílio doença retroativo, o indefiro, haja vista que esta quantia será 

apurada em caso de eventual procedência da ação.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 04 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 123842 Nr: 2856-37.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBV, MEB, LCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162061 Nr: 13132-25.2013.811.0055

 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: EROZINA BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205310 Nr: 18952-54.2015.811.0055

 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: FERNANDA SOBRAL DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165805 Nr: 4731-03.2014.811.0055

 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: VALDENICE ALVES ANJOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 161938 Nr: 12928-78.2013.811.0055

 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: ALAN DOUGLAS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 161936 Nr: 12924-41.2013.811.0055

 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: GILVAN JUNIOR DE SOUZA CONSTANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162896 Nr: 14643-58.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VILMA ESTEVES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177107 Nr: 19207-46.2014.811.0055

 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: CLEMILDA FLAUZINA GOULART PAGANOTTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166689 Nr: 6356-72.2014.811.0055

 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: SERGIO JOSE BOTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162375 Nr: 13712-55.2013.811.0055

 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: NAIR ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.
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Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162177 Nr: 13336-69.2013.811.0055

 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: ROSELI SOMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162625 Nr: 14140-37.2013.811.0055

 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: LOURDES GARCIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168006 Nr: 8382-43.2014.811.0055

 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: ODINALVA MARQUES DE CAMPOS HUSSEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165799 Nr: 4719-86.2014.811.0055

 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: VILMA BENTO MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162901 Nr: 14653-05.2013.811.0055

 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: ELMA MARIA LEITE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162628 Nr: 14146-44.2013.811.0055

 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: ALVANY LEOCADIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 
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Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184976 Nr: 2628-86.2015.811.0055

 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: ARIELZO DA GUIA E CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162892 Nr: 14635-81.2013.811.0055

 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: LUCI VONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 276050 Nr: 5731-96.2018.811.0055

 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: VALDIR PREZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5731-96.2018 (Cód. 276050)VISTOS, ETC.Inicialmente, 

necessário salientar que a Constituição Federal estabelece a competência 

dos Juízes Federais no artigo 109, estipulando que nas ações em que 

figurar como parte autarquia federal, a regra geral é a do ajuizamento da 

demanda em Vara Federal situada na localidade onde está a respectiva 

sede ou sucursal. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região determina a 

remessa de todos os processos de competência federal em caso de 

instalação de Vara Federal, independentemente da data de sua 

distribuição, aduzindo, acertadamente, a competência absoluta, de modo 

que não poderia ser diferente no caso da Unidade Avançada, já que a 

Justiça Federal passou a exercer jurisdição nesta cidade e Comarca. 

Destarte, a competência absoluta para processar e julgar a demanda é da 

Justiça Federal, porquanto com a instalação da Unidade Avançada de 

Atendimento houve a assunção do exercício da jurisdição pelo órgão 

delegante, razão pela qual determino a imediata remessa dos autos, 

independentemente do decurso do prazo recursal, na medida em que 

estamos diante de competência absoluta.Consigno, novamente, que 

eventual vedação quanto à redistribuição de processos estabelecida por 

ato normativo referente à organização interna da Justiça Federal, não 

vincula este juízo. Assim, como já exposto, por se tratar de ação em que 

se postula a concessão de beneficio assistencial, a competência para 

processamento e julgamento é da Justiça Federal.Desta forma, 

tratando-se de incompetência absoluta, e, ainda, que as partes não 

ostentam condições que possibilitem a fixação da competência neste 

Juízo, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer da causa e apreciá-la e, 

devendo após as baixas e anotações estilares, ser procedida a IMEDIATA 

remessa dos autos ao d. Juízo competente.Intime-se.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 4 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 146592 Nr: 6335-67.2012.811.0055

 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: VANUZA DO CARMO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6335-67.2012 (Cód. 146592)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, no que atine a comprovação de implantação de benefício 

retroativo, por ora indefiro, haja vista que o referido importe será apurado 

em eventual cumprimento de sentença.

 Prosseguindo, tendo em vista que pela novel sistemática processual o 

juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que o requerido deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação das contrarrazões recursais, proceda-se com as 

anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 04 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 246496 Nr: 13979-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 Processo nº 13979-85.2017 (Cód. 246496)

VISTOS, ETC.

Defiro a pretensão de fl. 791, devendo ser reiterada a diligência no 

endereço indicado pelo parquet.

Da mesma forma, acolho o vindicado no segundo parágrafo da alusiva 
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manifestação, até mesmo pelo fato de que já há determinação judicial 

neste sentido.

Após atendida em sua integralidade o pleito ministerial, conclusos para 

análise da possibilidade de julgamento antecipado da demanda.

Às providências

Tangará da Serra/MT, 4 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184653 Nr: 2454-77.2015.811.0055

 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: JANETE LEITE DOS SANTOS

 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 n.º 2454-77.2015 (Cód. 184653)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, 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, 

sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 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, 04 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177583 Nr: 19632-73.2014.811.0055

 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: AURORA SABINA RIBEIRO 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:

 Processo n.º 19632-73.2014 (Cód. 177583)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fl. retro, intime-se o requerido para que implante o 

benefício deferido 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, 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.

 No mais, cumpra-se a decisão de fl. 103.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 04 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 200840 Nr: 15371-31.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES OLIVEIRA SOARES BRAGA

 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, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15371-31.2015 (Cód. 200840)

VISTOS, ETC.

Trata de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de 

antecipação dos efeitos da tutela.

Nos termos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, são requisitos 

para a concessão da tutela antecipatória: a demonstração da 

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

processo.

Contudo, perscrutando os documentos colacionados pela parte autora, 

tenho que assiste razão a requerente, porquanto os laudos médicos 

imbricados ao feito denotam, em uma análise perfunctória, que a 

requerente se encontra incapacitada, a princípio, para o trabalho.

Logo, não é preciso fazer um esforço hercúleo para perceber presentes, 

pelo menos na ótica desta Magistrada, a possibilidade da concessão da 

tutela provisória antecipada pleiteada, visto que, presentes os elementos 

autorizadores do artigo 300 do NCPC, quais sejam: a demonstração da 

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

processo, somadas ainda à premente necessidade da medida, que se 

verificam no fato de a autora estar impossibilitada, de exercer suas 

atividades, bem como no caso de eventual demora a requerente poderá 

sofrer danos irreparáveis, porquanto encontra-se, em uma análise inicial, 

impossibilitado de manter a sua subsistência.

Isto posto, nos moldes e razões acima elencados, com base no artigo 300 

do NCPC, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em favor da 

autora para a implantação imediata do benefício amparo social, devendo a 

medida ser implantada no máximo em 10 dias pelo requerido, sob pena de 

aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), a título de 

astreintes.

 Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 04 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 146198 Nr: 5903-48.2012.811.0055

 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: MARIA APARECIDA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5903-48.2012 (Cód. 146198)

VISTOS, ETC.

Intime-se o requerido para manifestar-se acerca da petição de fls. 

134/136, no prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 04 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 146985 Nr: 6732-29.2012.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET UNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 

GUILHERME HENRIQUE BRANCO, JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, ERIKO 

SANDRO SUARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 
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GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

MAIRA NUNES SAFRA - OAB:15299, MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT, RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O, THIAGO 

LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT, VINICIUS DELARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 Ação Civil Pública

 n.º 6732-29.2012 (Cód. 146985)

VISTOS, ETC.

Intime-se o Município para se manifestar acerca das defesas aportadas 

aos autos, volvendo-me conclusos na sequência para análise da 

possibilidade do julgamento antecipado da lide.

As providências.

Tangará da Serra/MT, 5 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 106488 Nr: 5196-22.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZENY GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 122741 Nr: 1800-66.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FRANCISCO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 160613 Nr: 10620-69.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMIRA NAGEL BACKENDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179574 Nr: 21642-90.2014.811.0055

 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: GEREMIAS FERNANDES DE CARVALHO

 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 n.º 21642-90.2014 (Cód. 179574)

VISTOS, ETC.

Trata de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de 

antecipação dos efeitos da tutela.

Nos termos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, são requisitos 

para a concessão da tutela antecipatória: a demonstração da 

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

processo.

Contudo, perscrutando os documentos colacionados pela parte autora, 

tenho que assiste razão a requerente, porquanto os laudos médicos 

imbricados ao feito denotam, em uma análise perfunctória, que o 

requerente se encontra incapacitado, a princípio, para o trabalho.

Logo, não é preciso fazer um esforço hercúleo para perceber presentes, 

pelo menos na ótica desta Magistrada, a possibilidade da concessão da 

tutela provisória antecipada pleiteada, visto que, presentes os elementos 

autorizadores do artigo 300 do NCPC, quais sejam: a demonstração da 

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

processo, somadas ainda à premente necessidade da medida, que se 

verificam no fato de autor estar impossibilitado, de exercer suas 

atividades, bem como no caso de eventual demora o requerente poderá 

sofrer danos irreparáveis, porquanto encontra-se, em uma análise inicial, 

impossibilitado de manter a sua subsistência.

Isto posto, nos moldes e razões acima elencados, com base no artigo 300 

do NCPC, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em favor do 

autor para a implantação imediata do benefício amparo social, devendo a 

medida ser implantada no máximo em 10 dias pelo requerido, sob pena de 

aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), a título de 

astreintes.

 Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 23270 Nr: 3060-28.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GONSALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMARY CANÇADO - 

OAB:4127-A

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 
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autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 25226 Nr: 1227-38.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO MOURA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105974 Nr: 4715-59.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIRA ROBERTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT, PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - 

OAB:11132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 9551 Nr: 2193-74.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE CANGUSSU RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Lorensini - 

OAB:6250

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 111290 Nr: 1525-54.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS RODRIGUES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 202066 Nr: 16418-40.2015.811.0055

 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: ALZENI GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16418-40.2015 (Cód. 202066)

VISTOS, ETC.

Ante a informação de fl. retro, intime-se o requerido para que se abstenha 

de cessar o benefício implantado em favor do autor, sem que tenha 

qualquer deliberação judicial nesse sentido.

Por conseguinte, no tocante a pretensão relativa a discordância quanto ao 

dever do requerido na revisão periódica do benefício, entendo que no 

presente caso merece procedência, uma vez que fora deferida tutela de 

urgência em favor do Autor, de maneira que esta terá eficácia até que 

sobrevenha sentença nos autos, confirmando ou não a tutela, motivo pelo 

qual, por ora não há razão para a realização de perícia, haja vista que o 

benefício previdenciário neste momento não poderá ser cessado no 

âmbito administrativo.

 No mais, compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, 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, 06 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 23163 Nr: 2911-32.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lurdes Barbosa 

Bastos - OAB:3833-MT

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 
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menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 2716 Nr: 598-74.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO EDUARDO DE CASTRO 

POLIDO - OAB:64007-PR, VERONICA CAMARA ROMANI - 

OAB:OAB/MT 19.057-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AÉRCIO PEREIRA JUNIO - 

OAB:5854-A

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 176233 Nr: 18319-77.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁVILA & ÁVILA ADVOGADOS S/S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Processo n.º 18319-77.2014 (Cód. 176233)

VISTOS, ETC.

Em atenção a petição de fls.96/99, vislumbro que houve a intimação dos 

causídicos constituídos acerca do inteiro teor da sentença proferida, 

conforme se depreende da certidão de publicação acostada à fl.87.

Além do mais, após a publicação da sentença o executado se manifestou 

nos autos, conforme se depreende às fls.88/91, ocasião em que juntou 

comprovantes de quitação referentes às custas e taxas processuais, 

deixando entrever sua irrestrita ciência acerca do aludido decisório, tanto 

que o cumpriu, ainda que parcialmente.

Em decorrência, indefiro a pretensão externada na peça de fls. 96/99 e, 

por conseguinte, restituo os autos à secretaria para que prossiga no 

cumprimento do decisum de fl. 95.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 23267 Nr: 3057-73.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE ALMEIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 55204 Nr: 4758-64.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA CONCEIÇAO

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 108460 Nr: 7106-84.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RODRIGUES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, CLÁDIS MARIA BENINCÁ - OAB:35405-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 138224 Nr: 8606-83.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 21790 Nr: 1024-13.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 106242 Nr: 4986-68.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 107090 Nr: 5752-24.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELCI SILVA GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125616 Nr: 4598-97.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA SILVA DA FONTE

 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 nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168502 Nr: 9085-71.2014.811.0055

 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: ROSELI DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 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. 178-v, 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.: 262234 Nr: 26435-67.2017.811.0055

 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: NIVALDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 262235 Nr: 26437-37.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLISMAR ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 114046 Nr: 4199-05.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VACARI & SOUZA VACARI LTDA-ME, 

LUCIANO DE SOUZA VACARI, DIEGO CARMONA VACARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 Nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, bem como do art. 1.238, do 

Provimento n. 041/2016-CGJ (CNGC-MT), impulsiono os autos a fim de que 

aguarde o período de suspensão retro requerido.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000721-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Numero do Processo: 

1000721-54.2018.8.11.0055 IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL 

DE TANGARÁ DA SERRA - MT, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado por 

Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Tangara da Serra, 

devidamente qualificado, contra Fabio Martins Junqueira, Prefeito Municipal 

de Tangará da Serra, com o argumento de violação de direito líquido e 

certo, na medida em que o impetrado sancionou lei de reajuste anual aos 

servidores do Poder Legislativo, omitindo-se quanto aos servidores do 

Poder Executivo, em desacordo com o contido no art. 127, da Lei Orgânica 

do Município de Tangará da Serra. Pediu-se a concessão de medida 

liminar, inaudita altera pars, consistente na determinação à autoridade 

coatora que conceda a revisão geral anual (RGA), no percentual de 

6,28% (seis, vinte e oito por cento), com efeitos retroativos a 01 de maio 

de 2017, conforme Lei nº 4918/2018 c/c art. 127, parágrafo único, da Lei 

Orgânica do Município de Tangará da Serra, à todos os servidores do 

Poder Executivo. É o breve relato. Fundamento. DECIDO. Analisando o 

presente feito, reputo que, em que pese o relevante fundamento do 

impetrante, sem analisar o mérito do pedido no que tange os efeitos do art. 

127 da Lei Orgânica desta municipalidade sob as leis que concedem 

reajustes somente a um dos Poderes, considerando-se que a pretensão 

apresentada na inicial no que tange a tutela de urgência, se refere ao 

pagamento de reajuste geral anual, com efeitos retroativos, a todos os 

servidores do poder executivo, inviável a concessão de liminar, nos 

termos do art. 7 § 2º da Lei nº 12.016/09, vez que tal dispositivo da lei de 

regência veda expressamente a concessão de liminar em mandado de 

segurança, que vise pagamento de qualquer natureza a servidor público. 

Nesse Sentido: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE 

SEGURANÇA SENTENÇA CONCESSIVA EXECUÇÃO PROVISÓRIA 

LIBERAÇÃO DE RECURSOS E PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA 

A SERVIDOR VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIMINAR. 1. A execução da 

sentença concessiva da segurança é imediata, específica ou in natura, 

isto é, mediante o cumprimento da providência determinada pelo juiz. 

Inaplicabilidade do art. 730 CPC. Transitada em julgado a decisão 

concessiva da segurança, os valores devidos serão pagos medicante 

inclusão em folha de pagamento. Precedentes do Colendo STJ. 2. Não 

comporta execução provisória a sentença concessiva da segurança nas 

hipóteses em que vedada a concessão de liminar (art. 14, § 3º, da Lei nº 

12.016/09). Abstenção de aplicação de teto salarial. Medida que implica 

liberação de recursos e pagamento de vantagem pecuniária a servidor 

público. Vedação à concessão de liminar (art. 7º, § 2º, da Lei nº 

12.016/09, e art. 2º-B da Lei nº 9.494/97). Decisão mantida. Recurso 

d e s p r o v i d o . ( T J - S P  -  A I :  2 0 3 0 0 6 4 7 1 2 0 1 4 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2030064-71.2014.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de 

Julgamento: 02/04/2014, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

03/04/2014) Assim, prejudicada a análise da liminar, eis que vedada no 

presente caso, notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações que julgar necessárias. Além disso, 

com fundamento no inciso II do art. 7º da Lei nº 12.016/09, determino que 

seja dada ciência a pessoa jurídica à qual a autoridade coatora está 

integrada, por meio de seu órgão de representação judicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 dias. 

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações e 

apresente a documentação solicitada, dê-se vista ao Ministério Público 

para manifestação em 10 (dez) dias. Feito isto, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Tangará da Serra, 4 de abril de 2018 Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000721-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 

DUAS (2) DILIGÊNCIAS PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE 

NOTIFICAÇÃO E CIENTIFICAÇÃO, DEVENDO EFETUAR O PAGAMENTO 

POR MEIO DE GUIA PRÓPRIA DO TJMT, JUNTANDO O COMPROVANTE 

NOS AUTOS. NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000890-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDISEL PEREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/APELADA, PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261930 Nr: 26246-89.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR DA ROSS CORSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito acerca da certidão Certifico que manuseando os autos, constatei 

que até a presente data a parte requerida não contestou a presente ação, 

apesar de devidamente citada via AR, juntada as fls. 48, no dia 

21/02/2018. Certifico ainda que até a presente data também não houve a 

resposta do ofício de n. 943/2017, expedido para a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco/AC, conforme AR juntado as fls. 47.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 175872 Nr: 17837-32.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A, MANOEL ARCHANJO & 
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ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO BORGES ARCANJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:18441/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 123/125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137412 Nr: 7757-14.2011.811.0055

 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: N. B. DIAVAN & CIA LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 595/596.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 218437 Nr: 8688-41.2016.811.0055

 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: LOTEAMENTO NOVO TARUMÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 intimação dos advogados das partes para manifestarem nos autos quanto 

as impugnações apresentadas por ambas as partes,no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 127606 Nr: 6543-22.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: espolio de BALDUINO ARLINDO DREBES, ANTONINA 

ZANDONA DREBES, VENICIO ANTONIO DREBES, ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 Intimação do autor para providenciar, no prazo legal, os emolumentos ao 

cartório do 1º oficio registro de imóvel Antônio Tuim de Almeida nesta 

comarca correspondente a R$ 13,38 ( treze reais e trinta e oito centavos), 

poderá ser paga a recepção do cartório de imóvel ou via deposito 

bancário na conta corrente n. 162-6, agência, n. 2086 da Caixa Econômica 

federal em nome do cartório 1º Oficio de Tangara da Serra-MT, devendo 

ser confirmado para baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178846 Nr: 20929-18.2014.811.0055

 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: CARLA REGINA DE AVILA, CRISTIANE ALVES 

PARENTE, VALERIA LEONARDI, MICHEL RODRIGUES SOARES BASSO, 

REGINA TEIXEIRA, TEREZINHA DA COSTA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS SOUTO-SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, JOSÉ PEREIRA FILHO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - 

OAB:OAB/MT7194, ERIKO SANDRO SUARES - OAB:8264-MT, 

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:OAB/MT 13.978-A, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE IMPETRADA DO TEOR DA 

SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS AD FLS. 343-345, BEM COMO 

APRESENTAR AS CONTRARAZOES OO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO PELA PARTE IMPETRANTE AS FLS. 346/357, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143704 Nr: 3248-06.2012.811.0055

 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: GERALDA ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC 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: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8530-A

 Intimação do autor para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 204917 Nr: 18703-06.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS FELIX DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA PAINI LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, Rayane de Brito Correa - OAB:22274-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Sorri-so,-MT, 

sendo que a mesma foi devolvida com a finalidade negativa, no legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 6752 Nr: 58-36.1992.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR BALANSIN, CARLOS ROBERTO CARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, REGINA MARÍLIA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para providenciar, no prazo legal, os emolumentos ao 

cartório do 1º oficio registro de imóvel Antônio Tuim de Almeida nesta 

comarca correspondente a R$ 13,38 ( treze reais e trinta e oito centavos), 

poderá ser paga a recepção do cartório de imóvel ou via deposito 

bancário na conta corrente n. 162-6, agência, n. 2086 da Caixa Econômica 

federal em nome do cartório 1º Oficio de Tangara da Serra-MT, devendo 

ser confirmado para baixa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227496 Nr: 16262-18.2016.811.0055

 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: DIRCEU PEREIRA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT13431/B

 oportunize-se a apresentação de memoriais pelas partes no prazo 

sucessivo de 10 dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264141 Nr: 27787-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MORGANA BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Vistos,

Compulsando aos autos, constato que mencionada decisão apresenta 

erro material, uma vez que a decisão constou que a data de audiência 

preliminar seria “14/04/2018” ao invés de “12/04/2018”, 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. 2309, a seguinte redação:

“[...] Instada, a parte requerida manifestou desfavoravelmente a 

redesignação da audiência preliminar para 12/04/2018, impugnando os 

documentos apresentadas pela parte embargante e requerendo a 

aplicação de multa em caso de não comparecimento dos embargantes na 

audiência.

Contudo, considerando as justificativas apresentadas pelos embargantes, 

notadamente os recibos eletrônicos de fls. 841/842, dispenso a presença 

dos mesmos na audiência preliminar a ser realizada no dia 12/04/2018 às 

14h00min (MT), desde que constitua representante com poderes para 

negociar e transigir, nos termos §10 do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. [...]”.

Quanto ao mais, a decisão permanece como esta lançada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158856 Nr: 7451-74.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA FILHO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor 

correspondente a duas diligências para cumprimento do Mandado de 

Penhora Avaliação e Intimação, na Avenida Insmael José do Nascimento, 

zona urbana desta cidade, ao qual será acrescido a importância relativa a 

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 127465 Nr: 6387-34.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SEVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MG44698

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA DA MEMORIA 

ATUALIZADA DO DEBITO ACOSTADO AS FLS. 204/ oportunizando-o 

pagamento voluntário da , BEM COMO EFETUAR O PAGAMENTO 

VOLUNTARIO DA CONDENAÇÃO, NO PRAZO LEGAL, TUOD DE 

CONFORMIDADE COM A PARTE FINAL DO DESPACHO ABAIXO 

TRANSCRITO: 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181141 Nr: 23161-03.2014.811.0055

 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: NERI GHEDIN, THIAGO SCHWANCK GHEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLENI BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GHEDIN - OAB:OAB/MT 

21.664, ERNANI ORSO - OAB:16075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO TEOR DO OFICIO 

DO CARTORIO DE CUIABA-MT, ONDE ESTA INFORMANDO QUE APÓS 

BUSCAS EM ARQUIVOS NÃO FOI ECONTRADO REGISTRO DO IMOVEL 

LOCALIZADO NA RUA RONDONOPOLIS, 580, BAIRRO JARDIM GLORIA II, 

ACOSTADO AS FLS. 420

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 53399 Nr: 3040-32.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIBRAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILEMON MALAQUIAS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:2.152-B, Paulo Fernando Schneider - 

OAB:4591/MT, Ricardo Benedito Duniz Carvalho - OAB:10.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para efetuar o pagamento das custas referente a 

certidão expedida, nos termos do artigo 517 do Código de Processo Civil, 

que servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3º, do Código de 

Processo Civil, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124262 Nr: 3262-58.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MÁRCIA CAMPOS DO NASCIMENTO, CARMEM 

CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariele de Lima Muniz - 

OAB:8943-MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição impugnação ao cumprimento de sentença de folhas 423/426.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178846 Nr: 20929-18.2014.811.0055

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: CARLA REGINA DE AVILA, CRISTIANE ALVES 

PARENTE, VALERIA LEONARDI, MICHEL RODRIGUES SOARES BASSO, 

REGINA TEIXEIRA, TEREZINHA DA COSTA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS SOUTO-SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, JOSÉ PEREIRA FILHO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - 

OAB:OAB/MT7194, ERIKO SANDRO SUARES - OAB:8264-MT, 

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:OAB/MT 13.978-A, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Vistos,

Atente-se o Cartório quando da certificação da regularidade da citação 

quanto a identidade do recebedor da Carta com AR.

Assim, proceda-se a citação pessoal por mandado, daqueles que não 

foram regularmente citados.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação, conclusos para 

prolação de sentença.

Apresentada manifestação, colha-se novo parecer do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231958 Nr: 20828-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. G. FERREIRA ME

 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: CAMILA PRERON GILI - 

OAB:16474/MT

 Vistos,

Considerando-se que de fato ocorreram a cobrança de custas atinentes a 

diligências após o cálculo utilizado pelo requerido para a purgação da 

mora, abra-se vista ao contador para análise da divergência apontada 

pelo autor.

Após oportunize-se a manifestação das partes, devendo o requerido 

atentar-se para a possibilidade de renovação do mandado caso 

constate-se a insuficiência do depósito, ficando desde já oportunizado ao 

mesmo o pagamento voluntário da diferença já apontada ou mesmo a 

consignação em Juízo da diferença até decisão definitiva, como forma de 

afastrar nova apreensão do veículo que por sua vez acarretaram novas 

despesas que serão suportadas pelo requerido.

Intimem-se. Cumpra-se..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275370 Nr: 5286-78.2018.811.0055

 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: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTRA DO BRASIL CNH INDUSTRIAL LATIN 

AMERICA LTDA, BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 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.

No caso dos autos, verifica-se que a lide gira em torne de cédulas rurais 

hipotecárias para financiamento de atividade agrícola, cujo valor perfaz a 

importância de R$ 3.661.820,09, o que, em uma primeira análise, não 

convalida com a necessidade de concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita.

Mencionado fato é corroborado pelos extratos do sistema Renajud que 

seguem anexos, onde se constata a existência de sete registros em nome 

dos requerentes.

Alias, a alegação da existência de dívidas, por si só, não é capaz de 

demonstrar impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Desse modo, intime-se a parte autora para que comprove que não possui 

condições de arcar com as custas, as despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma da lei, sob pena de indeferimento.

Além disso, intimem-se os requerentes para que substituam os 

documentos de fls. 124/127, 388, 392, 697, 701/702, 703, 706/707, 

711/712, 716, 721, 736, 754, 760, 764, 468, 772, 779, 783, 787, 797, 

801/802, 806, 824, 949, 960, 963, 967, 970, 975, 983, 988, 992, 999, 1003, 

1012, 1032, 1036, 1049, 1051, 1053, 1062, 1067 e 1070, bem como outros 

eventuais documentos que julgar necessário, visto que se encontram 

ilegíveis.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 202189 Nr: 16532-76.2015.811.0055

 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: MARCO ANTONIO GOMES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Vistos,

Com fulcro nos princípios da cooperação e do amplo contraditório, designo 

audiência preliminar para o dia 17 de abril de 2018, às 14h00min (MT) 

perante este Juízo, para o fim promover deliberações sobre a instrução 

probatória do presente feito e demais questão processuais pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275969 Nr: 5646-13.2018.811.0055

 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: ANTONIO JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 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.

 No caso dos autos, o requeren não colacionou aos autos as certidões 

negativas em seu nome, dos órgãos federais e estaduais.

Postos isso, concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias para 

sanar a irregularidade pendente, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154609 Nr: 3231-33.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. G. TERRA MECANICA ME, SILVANIA GOMES 

TERRA

 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 bloqueados junto aos 
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presentes autos.

 Outrossim, ante o pedido retro, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 

921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

 Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo 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.: 108907 Nr: 7554-57.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS HILGENBERG, SILVIA 

MARIA BRANDTNER HILGENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Vistos,

Compulsando os autos, verifica-se que o imóvel localizado fora declarado 

impenhorável e que restaram infrutíferas as diligências empreendidas no 

BACENJUD e RENAJUD.

Desse modo, defiro o pedido de intimação pessoal do executado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar relação de bens suscetíveis de penhora 

com os respectivos valores e prova da propriedade, sob pena de 

aplicação das medidas cabíveis à espécie, nos termos do artigo 774, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar, em 15 (quinze) 

dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224972 Nr: 14243-39.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE SOUZA PEDROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com fulcro do artigo 485, 

inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil.Ante a inexistência de angularização processual, deixo de promover 

a condenação de honorários advocatícios.Preclusas as vias impugnativas, 

arquive-se, nos termos do artigo 456, §1º, da CNGC.Publique-se, 

registre-se, intimem-se e se cumpra.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 182801 Nr: 736-45.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRST E KIRST LTDA ME, LIDIANE FORCELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA CECAGNO GUCHERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIRBERTO JOSE CADOR - 

OAB:14323, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Vistos.,

 Proceda-se o levantamento dos valores conforme o requerimento retro.

 Posteriormente, na ausência de demais requerimentos, proceda-se o 

arquivamento do feito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158731 Nr: 7326-09.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANCARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO 

E EDUCAÇÃO IPDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIUS FERREIRA MORAES - 

OAB:OAB/DF34276, CRISTIANE SATTLER GHISI - OAB:10902/MT

 Vistos.,

 Ante o pedido retro, reitere-se ofício os município de Icatu/MA e 

Bacabal/MA, para que informe acerca da existência de créditos, ainda que 

pendentes de discussão judicial, em favor do Instituto de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Educação IPDE, com a respectiva identificação e 

esclarecimentos acerca da situação do crédito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Com a resposta, oportunize-se manifestação do exequente no prazo 

legal.

 Decorrido o prazo sem resposta ou em caso de inexistência de crédito, o 

exequente deverá promover o regular prosseguimento do feito, com a 

indicação de bens penhoráveis, no prazo legal.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 108329 Nr: 6979-49.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA 

ROTHEMANN, ESPOLIO DE RICARDO LEMOS ROTHEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Vistos.,

Indefiro o pedido retro, visto que o imóvel indicado à penhora pertence a 

terceiro estranho a lide.

Outrossim, intime-se à exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicando-se bens penhoráveis.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155927 Nr: 4535-67.2013.811.0055

 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): NEIDE MARIA NEVES DA SILVA

 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:

 Vistos.,

Considerando-se o não esgotamento das diligências para tentativa de 
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localização de bens pertencentes aos executados, sendo certo que se 

faz necessário, inclusive, a realização de consultas perante os Cartórios 

de Registros de Imóveis na Comarca na qual reside a executada, e nas 

demais que porventura possam ser encontrados bens em seu nome.

Assim, indefiro, por ora, o pedido retro, postergando sua análise para 

após a comprovação de esgotamento das diligências para tentativa de 

localização de bens em nome do executado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15493 Nr: 1541-86.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R2 AGRICOLA LTDA, ANELSO BALLOTIN, GENTIL 

GRAPÉGGIA, DAVI FRANCISCO BERNARTT, CARLOS ALBERTO OGLIARI, 

JAMILE TEREZINHA LORENZETTI BIGOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTALEZA COM. CEREAIS E DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Vistos.,

Ante o requerimento retro, 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.: 190321 Nr: 6898-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE SOUZA PEDROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.,

Inicialmente, atente-se o patrono do exequente quanto a atual fase 

processual, visto que o executado já foi devidamente citado, estando 

pendente o pagamento de diligência para promover a penhora e avaliação 

de bens em nome do executado, a qual será realizada pelo Oficial de 

Justiça, nos termos do artigo 870 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo legal sem o pagamento da diligência ou indicação de 

bens penhoráveis, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119108 Nr: 9025-74.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE RAFFAELLI 

LOCKS, ELENITA LOCKS, OSNI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS BARNES - 

OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos.

De análise do pedido de fl. 632, verifico que a providência fora deferida 

em decisão anterior (fl. 626), procedida a alteração do polo ativo da 

presente demanda para o novo exequente cessionário.

Sobre os cálculos de fls. 583, considerando-se que o executado, 

devidamente intimado, permaneceu inerte, e sendo certo que o mesmo se 

limitou a aplicar o INPC e juros de 12% a.a., de rigor sua homologação.

Por fim, oficie-se ao juízo da Comarca de Sapezal para informar da 

alteração do polo ativo pela cessão do crédito executado nestes autos, 

para fins de retificação do encarte processual.

Aguarde-se a realização dos demais atos expropriatórios no juízo 

deprecado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 167165 Nr: 7152-63.2014.811.0055

 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): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos.,

Ante o pedido retro, expeça-se mandado de penhora de 30% dos 

rendimentos do contrato de arrendamento firmado entre a executada e a 

empresa Sementes Nova Fronteira S/A, nos termos do artito 855, inciso I, 

do Código de Processo Civil, procedendo-se o depósito judicial até o 

montante exequendo.

Ás providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153803 Nr: 2466-62.2013.811.0055

 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: D. K. MASIERO SILVA-ME, RICARDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Vistos.,

Considerando o desprovimento do feito quanto ao pleito consignatório, 

proceda-se o levantamento de alvará do valor depositado aos autos à fl. 

73.

Posteriormente, na ausência de requerimentos, retorne os autos ao 

arquivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 202395 Nr: 16650-52.2015.811.0055

 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: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, HOCHTIEF 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINA NEVES MORAL 

MARQUES - OAB:286.478/OAB/SP, DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:10.105/MT, JOAQUIM MANHAES MOREIRA - OAB:52677, MARCIO 

DE AVILA M. FILHA - OAB:MS-14475, RICARDO MALACHIAS 

CICONELO - OAB:130.857 - SP

 Vistos etc.,

 Ante a inércia do perito em iniciar os trabalhos periciais (fl. 215) destituo o 

Dr. Brasil Sales Neto Filho para realização de perícia, devendo o mesmo 

ser notificado da referida destituição.
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Por conseguinte, oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde para que 

encaminhe relação de médicos ortopedistas vinculados à Administração 

Pública, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248979 Nr: 15760-45.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI RECK, ELIZETE MARIA RECK, KATYANE 

PATRICIA RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841-B, 

Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:33.327, Cinara Campos Carneiro - OAB:OAB/MT 

8.521, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 

17.738, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Vistos.,

Considerando-se o acolhimento do Agravo de Instrumento interposto pela 

parte autora (AI 1006507-84.2017.811.0000) que deferiu a inversão do 

ônus da prova, intime-se o requerido para que apresente conta gráfica 

das Cédulas Rurais Hipotecárias n.° 40/00405-8 e 20/0164-8, bem como 

seus respectivos aditivos, no prazo de 15 (quinze) dias, oportunizando-se 

manifestação da parte contrária.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256499 Nr: 21853-24.2017.811.0055

 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: NATAN ORGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529, MARINA BELANDI SHEFFER - OAB:OAB/CE 14073

 Vistos.,

Nos termos do inciso II do artigo 329 do Código de Processo Civil, intime-se 

o requerido para se manifestar quanto ao pedido de aditamento da inicial 

apresentado às fls. 55/69, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, encaminhe os autos conclusos para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 175969 Nr: 17972-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT

 Vistos.,

Compulsando aos autos, verifica-se que o mesmo encontra-se paralisado 

aguardando preparo do mandado de intimação da parte executada.

Assim, intime-se pessoalmente a exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, promover o regular prosseguimento do feito, nos termos do artigo 

485, §1º, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 171107 Nr: 12832-29.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIELI MARASCA, JOACIR MARASCA, 

ELIANE MARIA LORENZETTI MARASCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que o processo se encontra paralisado em razão do não 

recolhimento de diligência do Oficial de Justiça, intime-se pessoalmente o 

exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o regular 

prosseguimento do feito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231187 Nr: 19797-52.2016.811.0055

 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: THIAGO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, FABIANA CRESTANI PALMA - OAB:9808/O, 

Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALTI - OAB:OAB/MT 17209-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da petição do 

perito de folhas 373/378 item IV, bem como para juntar aos autos os 

documentos solicitados pelo perito, cópia em tamanho natural, colorida, em 

boa qualidade e autenticada da Carteira de identidade-RG, carteira de 

trabalho e previdência social-CTPS, titulo de eleitor- TE, passaporte, 

indique nos autos, bancos e cartórios de registro onde possua cartão de 

assinatura, entre outros documentos que entenderem ser oportunos e 

colaborativos aos cortejos periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240432 Nr: 8365-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL GILLBERT OLIVEIRA, LUDIMILA PRADO 

TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR SILVA DE BRITO, FREDSON DE 

OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20453/O

 Vistos.

Antes de receber o pedido de cumprimento de sentença pelos 

requerentes, determino seja oficiada à Caixa para que apresente o 

demonstrativo de pagamento das parcelas do financiamento imobiliário 

contrato nº 1.4444.0085.793-9 para fins de comprovação do 

descumprimento do acordo homologado judicialmente.

Com a resposta, voltem-me concluso.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 217105 Nr: 7562-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA MOREIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO MARTINS 

LOURENÇO - OAB:

 Processo Crime nº. 7562-53.2016.811.0055 – Cód. 217105

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Redesigno audiência de instrução e julgamento anteriormente agendada 

para a data de 23 de abril de 2018, às 16h00min.

Procedam-se as intimações necessárias.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o reeducando e a Defesa.

Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra - MT, 27 de março de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 275335 Nr: 5263-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DE PEDRA PRETA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO VALERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA VITORIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17.893

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação do cálculo de 

pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 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

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000872-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BERTONCELLO FACIO (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS FACIO JUNIOR (REQUERENTE)

FABIOLA BERTONCELLO FACIO (REQUERENTE)

J. B. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/08/2018, às 08h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON VICENTE CORREA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SHIOJI TIUMAN OAB - MT21461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

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 29/06/2018, às 10H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RAMOS FERNANDES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 01/08/2018, às 16h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILEIDE DA SILVA BARROZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 01/08/2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SIDNEY SAVASTANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 01/08/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ESPINOSA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 01/08/2018, às 15h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DA CUNHA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO)

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 01/08/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 254 de 706



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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 

redesignada para o dia 20/07/2018, às 09H00MIN, horário de Mato Grosso.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000945-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição de ID 

12579519. 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. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, certifique-se acerca da 

regular citação, apresentação de resposta ou eventual decurso de prazo, 

tornando os autos conclusos para sentença ou outras deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 6 de abril de 

2018. 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. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GALLEGO & ROCHA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSS0 - 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. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001254-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BERNINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT0015179A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

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, 06 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011652-65.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

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, 06 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000888-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ROMAGNA GONZALES (REQUERENTE)

GUILHERME EDUARDO COUTINHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANJOLINO RUMANIA OAB - MT24181/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/08/2018, às 10h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001435-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1001435-48.2017.8.11.0055 Ação: Obrigação de Fazer com 

pedido de Antecipação de Tutela Específica Reclamante: NILZA DE 

OLIVEIRA LOPES Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e ESTADO DO MATO GROSSO – 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c 

artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata o processo de 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, promovido por JOAO 

PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA E ESTADO DO MATO GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE, pleiteando que referidos entes públicos forneçam o transporte em 

UTI móvel à paciente NILZA DE OLIVEIRA LOPES que em razão de ter sido 

acometida por INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO SEM SUPRA 

DESNIVELAMENTO DO SEGUIMENTO ST (CID 10 i21.4) necessita de 

realizar procedimento cirúrgico de urgência. E, conforme regulação de n°. 

221.167.177, o Sistema Único de Saúde – SUS disponibilizou vaga para a 

realização do procedimento junto à Clínica Especializada HEMODINÂMICA 

SONICÁRDIO na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá/MT, para o dia de 

24/11/2017 às 13h30min. O feito oportuniza o julgamento antecipado, na 

forma do art. 355, I, CPC, porque a demanda não exige a produção de 

provas, considerando que a matéria versada é unicamente de direito. 

Cumpre ressaltar que o dever da União, dos Estados e dos Municípios 

realizarem todos os procedimentos necessários, dentro das suas 

competências, ao benefício da saúde de seus cidadãos, tem matriz na 

Constituição Federal, tendo sido objeto de regulamentação na legislação 

infraconstitucional. A Constituição Federal, em seus artigos 196 e 

seguintes, deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Essas ações e serviços 

públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora 

descentralizada, através de um sistema único (art. 198), do qual fazem 

parte a União, os Estados e os Municípios. Essa solidariedade é de custeio 

e de promoção, incluindo realização de cirurgia a pacientes necessitados, 

serviços de saúde em geral, consultas médicas, e fornecimento de 

medicamentos e produtos à proteção da saúde. Nesse sentido, a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, ‘verbis’: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 

535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, 

ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL.1. As matérias reputadas 

omissas pelo recorrente - necessidade da medicação e sua inclusão em 

lista do SUS - foram enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos 

motivos, não há falar em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do 

CPC, porquanto aludidas questões foram decididas com fundamentos 

claros, nos limites da lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas 

dos elementos fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da 

medicação que se pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida 

vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária e da competência comum dos entes federados, 

de forma que qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto 

seja a tutela à saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

(AgRg no AREsp 532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de 

viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, 

compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 

30, inciso VII, ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à 

parte reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles. Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a 

apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante 

ao pedido formulado pelo reclamante, faz-se necessário 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”. Os 

argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com 

perfeição ao caso vertente. 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.” À luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o 

dever solidário dos vários entes da federação, em garantir integral 

tratamento de saúde àqueles que o necessitam: “Nas causas envolvendo 

o acesso à saúde dos cidadãos, por meio do Sistema Único de Saúde, os 

entes federados são solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 

2003.04.01.041369-9 – SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo 

Thompson Flores Lenz – DJU 21.01.2004 – p. 625). Conclui-se, portanto, 

que cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que 

tange à saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação, 

não havendo que se falar em violação do princípio da isonomia entre os 

cidadãos e nem em violação aos princípios da legalidade. 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. Inegável, portanto, 

que diante de situações como a exposta nestes autos exsurge o dever do 

Estado (lato sensu) em conferir a devida assistência à saúde dos idosos 
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que necessitam do seu amparo. Notadamente, sequer se poderia falar em 

ingerência do Poder Judiciário em área discricionária do Poder Executivo 

ou violação ao princípio da Separação de Poderes, pois o exercício da 

jurisdição opera-se, repita-se, em face de direito subjetivo constitucional 

violado, e, deste modo, apenas se faz cumprir a lei e a ordem 

constitucional, em fundamentada decisão judicial, ante a lesão ou ameaça 

a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da República). Então, é dever do 

Poder Público, aí incluídos os três entes da federação, prestar assistência 

terapêutica integral àqueles que necessitam, a fim de resguardar o direito 

à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar em impossibilidade de 

onerabilidade demasiada a determinado ente e nem em violação da 

separação de poderes. De outra banda, registra-se que a impossibilidade 

de se onerar a municipalidade somente pode servir de condicionante à 

efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente demonstrado nos 

autos a falta de disposição econômica, e depois de efetuada uma análise 

casuística da pretensão judicializada acerca da razoabilidade do pedido 

deduzido pela parte reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os 

reclamados não trouxeram aos autos prova de ausência dessa 

disponibilidade financeira para deixar de atender ao pedido inicial, e, 

mesmo que tivessem trazido, a pretensão deduzida em juízo é razoável 

porque o reclamante busca preservar a dignidade humana que é 

conseqüência da própria existência do homem. Lado outro, não prospera 

o pedido para que os reclamados sejam condenados a fornecerem os 

demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos que se fizerem 

necessários no tocante à patologia apresentada. Isso porque, consoante 

artigo 324 do Código de Processo Civil, o pedido deverá ser determinado, 

salvo: “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 ilícito; III - quando a determinação do 

objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado 

pelo réu.” E não estando o pedido em comento nas exceções acima 

transcritas, como ora ocorre, impõe-se que seja todo ele determinado, 

especificado. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de condenar 

definitivamente o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o ESTADO DO 

MATO GROSSO a promoverem o transporte em UTI móvel da promovente, 

ida para Cuiabá e volta para Tangará da Serra, para realizar procedimento 

cirúrgico junto a Clínica Especializada HEMODINÂMICA SONICÁRDIO na 

Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá/MT no dia 24/11/2017 às 13h30min. 

Ressalto que, em caso de eventual cumprimento de sentença, esta deverá 

observar o valor máximo acima informado, de 60 (sessenta) salários 

mínimos, que é o limite do valor das causas que tramitam neste Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Com espeque no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

confirmando a decisão de antecipação de tutela, nos termos dessa 

decisão. Defere-se o benefício da Justiça Gratuita à parte Reclamante. 

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. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença 

à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 

c/c a Lei 12.153/2009, 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, 03 de abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001374-90.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1001374-90.2017.8.11.0055 Ação: Obrigação de Fazer com 

pedido de Antecipação de Tutela Específica Reclamante: PATRICIA 

BRANDAO Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e ESTADO DO MATO GROSSO – 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c 

artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata o processo de 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, promovido por 

PATRICIA BRANDAO em desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

E ESTADO DO MATO GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, 

pleiteando que referidos entes públicos forneçam o transporte em UTI 

móvel à paciente em razão de estar com hematoma epidural e fratura de 

crânio e precisar com urgência ser transferida para Cuiabá com vaga já 

regulada. O feito oportuniza o julgamento antecipado, na forma do art. 355, 

I, CPC, porque a demanda não exige a produção de provas, considerando 

que a matéria versada é unicamente de direito. Cumpre ressaltar que o 

dever da União, dos Estados e dos Municípios realizarem todos os 

procedimentos necessários, dentro das suas competências, ao benefício 

da saúde de seus cidadãos, tem matriz na Constituição Federal, tendo sido 

objeto de regulamentação na legislação infraconstitucional. A Constituição 

Federal, em seus artigos 196 e seguintes, deixa claro que a saúde é um 

direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso 

universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser 

desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um 

sistema único (art. 198), do qual fazem parte a União, os Estados e os 

Municípios. Essa solidariedade é de custeio e de promoção, incluindo 

realização de cirurgia a pacientes necessitados, serviços de saúde em 

geral, consultas médicas, e fornecimento de medicamentos e produtos à 

proteção da saúde. Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça, ‘verbis’: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de viabilizar o exercício do 

direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na 

expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, 

ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à parte 

reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles. Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a 

apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante 

ao pedido formulado pelo reclamante, faz-se necessário 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 
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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”. Os 

argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com 

perfeição ao caso vertente. 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.” À luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o 

dever solidário dos vários entes da federação, em garantir integral 

tratamento de saúde àqueles que o necessitam: “Nas causas envolvendo 

o acesso à saúde dos cidadãos, por meio do Sistema Único de Saúde, os 

entes federados são solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 

2003.04.01.041369-9 – SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo 

Thompson Flores Lenz – DJU 21.01.2004 – p. 625). Conclui-se, portanto, 

que cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que 

tange à saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação, 

não havendo que se falar em violação do princípio da isonomia entre os 

cidadãos e nem em violação aos princípios da legalidade. 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. Inegável, portanto, 

que diante de situações como a exposta nestes autos exsurge o dever do 

Estado (lato sensu) em conferir a devida assistência à saúde dos idosos 

que necessitam do seu amparo. Notadamente, sequer se poderia falar em 

ingerência do Poder Judiciário em área discricionária do Poder Executivo 

ou violação ao princípio da Separação de Poderes, pois o exercício da 

jurisdição opera-se, repita-se, em face de direito subjetivo constitucional 

violado, e, deste modo, apenas se faz cumprir a lei e a ordem 

constitucional, em fundamentada decisão judicial, ante a lesão ou ameaça 

a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da República). Então, é dever do 

Poder Público, aí incluídos os três entes da federação, prestar assistência 

terapêutica integral àqueles que necessitam, a fim de resguardar o direito 

à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar em impossibilidade de 

onerabilidade demasiada a determinado ente e nem em violação da 

separação de poderes. De outra banda, registra-se que a impossibilidade 

de se onerar a municipalidade somente pode servir de condicionante à 

efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente demonstrado nos 

autos a falta de disposição econômica, e depois de efetuada uma análise 

casuística da pretensão judicializada acerca da razoabilidade do pedido 

deduzido pela parte reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os 

reclamados não trouxeram aos autos prova de ausência dessa 

disponibilidade financeira para deixar de atender ao pedido inicial, e, 

mesmo que tivessem trazido, a pretensão deduzida em juízo é razoável 

porque o reclamante busca preservar a dignidade humana que é 

conseqüência da própria existência do homem. Lado outro, não prospera 

o pedido para que os reclamados sejam condenados a fornecerem os 

demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos que se fizerem 

necessários no tocante à patologia apresentada. Isso porque, consoante 

artigo 324 do Código de Processo Civil, o pedido deverá ser determinado, 

salvo: “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 ilícito; III - quando a determinação do 

objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado 

pelo réu.” E não estando o pedido em comento nas exceções acima 

transcritas, como ora ocorre, impõe-se que seja todo ele determinado, 

especificado. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de condenar 

definitivamente o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o ESTADO DO 

MATO GROSSO a promoverem o transporte em UTI móvel da promovente 

PATRICIA BRANDAO até a Comarca de Cuiabá/MT. Ressalto que, em caso 

de eventual cumprimento de sentença, esta deverá observar o valor 

máximo acima informado, de 60 (sessenta) salários mínimos, que é o limite 

do valor das causas que tramitam neste Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julga-se 

extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, confirmando a decisão 

de antecipação de tutela, nos termos dessa decisão. Defere-se o 

benefício da Justiça Gratuita à parte Reclamante. 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. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 04 de abril de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 

c/c a Lei 12.153/2009, 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, 04 de abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA REGINA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Com fundamento no art. 145, § 1º, do CPC, declaro minha 

suspeição para julgamento do presente conflito, por motivos de foro íntimo. 

Determino a remessa destes autos ao meu substituto legal, a quem 

incumbirá, doravante, o prosseguimento do feito. Promovam-se as 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 05 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDE FELIX MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Com fundamento no art. 145, § 1º, do CPC, declaro minha 

suspeição para julgamento do presente conflito, por motivos de foro íntimo. 

Determino a remessa destes autos ao meu substituto legal, a quem 

incumbirá, doravante, o prosseguimento do feito. Promovam-se as 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 05 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VALDEVINO FROIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SERIO & FREITAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 19 de Julho de 2018, às 08h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000754-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA MARIA DE CASTILHO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PEREIRA 00496663127 (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000754-78.2017.8.11.0055 Autora: Gilda Maria de Castilho 

Campos Réu: Eduardo Pereira 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. 11864440), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 11032267). 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, 05 de abril 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, 05 de abril 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-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001241-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ERICA GONCALVES DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1001241-48.2017.8.11.0055 Reclamante: DANIELA ERICA 

GONCALVES DE LIMA Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante propôs CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA para que os promovidos fornecessem o medicamento a que 

ficaram compelidos a fornecer em virtude de sentença. Com a informação 

de que os promovidos não cumpriram com a obrigação de forma 

espontânea, em conformidade com a sentença proferida, e com o 

orçamento apresentado aos autos, teve o reclamado o valor bloqueado 

(cf. ID 10846087) e expedido o competente alvará (cf. ID 11016221), com 

a competente prestação de contas por parte da exequente (cf. ID 

11305668). Sendo certo que o processo alcançou o seu objetivo é 

aplicável ao caso o disposto no Art. 924, II, do CPC. 3. DISPOSITIVO ANTE 

O EXPOSTO, diante da satisfação da obrigação, OPINO POR JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no Art. 924, II do CPC, por sentença, 

com resolução de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 05 de abril de 2018. KARLA PALOMA BUSATO 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento da fazenda pública que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, 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, , 05 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seus Procuradores, para Audiência 

de Conciliação designada para 03 de Maio de 2018, às 09h15min.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000901-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica que é possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Com a resposta, tornem imediatamente 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra, 9 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011711-53.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA OAB - MT20018/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 8011711-53.2016.8.11.0055 Reclamante: JONAS DA SILVA 

Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE e ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO A parte 

reclamante propôs CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para que os promovidos 

fornecessem o medicamento a que ficaram compelidos a fornecer em 

virtude de sentença. Com a informação de que os promovidos não 

cumpriram com a obrigação de forma espontânea, em conformidade com a 

sentença proferida, e com o orçamento apresentado aos autos, teve o 
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reclamado o valor bloqueado (cf. ID 10213127) e expedido o competente 

alvará (cf. ID 10706241), com a competente prestação de contas por parte 

da exequente (cf. ID 10930500). Sendo certo que o processo alcançou o 

seu objetivo é aplicável ao caso o disposto no Art. 924, II, do CPC. 3. 

DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, diante da satisfação da obrigação, 

OPINO POR JULGAR EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no Art. 924, II do 

CPC, por sentença, com resolução de mérito. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 05 de abril de 2018. KARLA 

PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento da 

fazenda pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 

12.153/2009, 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, 05 de abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS ELER TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação 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)

 

Em razão da Certidão da Sra. Oficiala de Justiça juntada no ID 12533034, 

Intimo a Parte Autora, por meio de seu procurador, para manifestação no 

Prazo Legal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011347-18.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE CANDIDA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BOTELHO LUCIDOS OAB - MT0011667S (ADVOGADO)

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de levantamento do valor 

depositado nos autos, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 dias, 

apresentar demonstrativo do valor executado, descriminando os valores 

referentes ao pedido de levantamento do valor de R$ 5.186,25 (ID 

12361388), uma vez que em duas oportunidades (IDs 11724028 e 

12117687) requereu o levantamento do valor de R$ 1.627,54 e R$ 

1.653,00. Após, conclusos. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02 de abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO 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, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

03 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000785-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA (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, 03 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000857-51.2018.8.11.0055

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:

WEVERSON ASSIS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto ao reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequação do pedido ao rito do processo de 

conhecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000859-21.2018.8.11.0055

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:

RODRIGO FERNANDES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto ao reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequação do pedido ao rito do processo de 

conhecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000858-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 260 de 706



Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SABARRETI (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, 03 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000137-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRES FERNANDO TORMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA OAB - MT0021055A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AKEMI TANAKA ORITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. INTIME-SE a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quais são e onde se encontram os bens de sua propriedade, sujeitos à 

penhora e seus respectivos valores, consignando que a omissão 

caracterizará ato atentatório à dignidade da Justiça, com aplicação de 

multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, sem prejuízo de outras 

sanções de natureza processual e material (Art. 774, do CPC). Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, INTIME-SE o exequente para, no prazo 

de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Em relação ao pedido de levantamento do valor 

bloqueado nos autos, será analisado após a realização da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 53, §1º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK CARDOSO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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, 03 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-55.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DE ALMEIDA CAVANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS 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, 03 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

QUERCIA DA CRUZ MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 12395156 no prazo de 5 (cinco) dias. Caso seja 

solicitado o levantamento, desde já defiro o pedido. Em seguida, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, deverão os autos tornarem conclusos 

para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PETRINCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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, 03 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-10.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TONI ROBERTO ROSA COURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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, 03 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENERGIA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(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, 03 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NASIONE RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para, querendo, oferecer impugnação a 

contestação, no prazo de 5 dias. Após, conclusos para análise de 

possibilidade de julgamento antecipado. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

03 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000797-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (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, 04 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010900-30.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDNAIR FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL DE TAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o executado para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 6871253. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 04 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-35.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA OAB - MT0019239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Compulsando os autos verifica-se que embora a sentença tenha 

julgado procedente o pedido inicial, houve reforma parcial em sede de 

recurso, no qual, além de afastar a declaração de inexistência do contrato 

discutido, julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais. 

Contudo, mesmo não havendo qualquer condenação em pagamento de 

quantia certa, a reclamada City Lar – Dismobrás Imp. Exp. Moveis S/A 

efetuou o deposito nos autos (ID 11243883), havendo posterior 

levantamento pelo reclamante (ID 11440398). Assim sendo, considerando 

o presente equívoco, INTIMEM-SE as partes 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, 04 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011233-55.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEILDE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SCHILO OAB - MT9954/O (ADVOGADO)

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

ILMO GNOATTO OAB - MT0004941A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos A providência pleiteada no Id 12107887 já foi atendida, conforme 

oficio juntado no ID 10789956. Assim INTIME-SE o executado para, no 

prazo de 5 dias, requerer o que entender de direito. Decorrido o prazo, 

sem manifestação, AO ARQUIVO. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 04 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MAURICIO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao contador para cálculo atualizado do débito. Após, conclusos 

para análise dos pedidos de penhora on line. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 05 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000480-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LOCKS (EXECUTADO)

CHARLES LOCKS (EXECUTADO)

OSNI LOCKS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Ante a emenda de ID 12460947, recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 

de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000870-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Alberto Fernando Santa Rosa Ambrosio (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alberto Fernando Santa Rosa Ambrosio OAB - MT0012976A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD PARK ESTACIONAMENTO LTDA (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 
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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, 05 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010642-20.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR FERREIRA NERIS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO)

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o executado para, no prazo de 5 dias, comprovar o 

cumprimento da obrigação, sob pena de majoração da multa já aplicada. 

Outrossim, consigno que em caso de execução da multa aplicada na 

decisão do ID 10967597, incidirá a partir da intimação daquela decisão e 

não do dia 14/12/2017, conforme requerido pela exequente. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 05 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000876-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto ao reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequação do pedido ao rito do processo de 

conhecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR DA SILVA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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 12544329, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 06 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000871-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON GUDIERY DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto ao reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequação do pedido ao rito do processo de 

conhecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (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, 06 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FIRMINO (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)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-69.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(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, 06 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-11.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA MARCOLINA MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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, 06 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-43.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CALETTI DEON OAB - MT8447/B-B (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que a sentença do ID 9946057 reconheceu o 

excesso da execução, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, 

sob pena de arquivamento, apresentar demonstrativo atualizado do débito. 

Havendo manifestação, conclusos para análise do pedido de penhora on 

line. Decorrido o prazo, sem manifestação, AO ARQUIVO. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 05 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001608-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE CRUZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não obstante o feito esteja apto à prolação de sentença, 

verifica-se que o processo precisa ser suspenso. A 1ª Seção do C. 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.657.156, de relatoria do 

Ministro Benedito Gonçalves, que se submete a julgamento pelo sistema de 

recursos repetitivos (art. 1.036 e ss. do CPC) determinou no dia 

26.04.2017, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC, a suspensão de 

todas as ações individuais ou coletivas que tratam sobre a obrigatoriedade 

de fornecimento de medicamentos não contemplados em lista do SUS. 

Conforme os documentos juntados até agora, esse é o caso dos autos; o 

medicamento/produto não está contemplado na lista do SUS (Portaria nº 

2.982/2009 do Ministério da Saúde). Não há dúvida no sentido de que 

referida suspensão não impede a apreciação de atos urgentes, conforme 

ressalvado pelo próprio relator do recurso acima mencionado, na esteira 

do que prevê o art. 314 do CPC. No entanto, em razão da suspensão 

determinada, para que sejam apreciadas as medidas de urgência ou 

pedidos de bloqueio, é imprescindível que o interessado demonstre que 

efetivamente necessita do medicamento/produto com urgência. Com essas 

considerações, determino a SUSPENSÃO do presente processo, até que 

se ultime o julgamento do REsp em referência, com a ressalva de que a 

presente determinação não prejudicará a análise de medidas de urgência 

requeridas, desde que efetivamente demonstrada sua urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 05 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010381-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT0017738A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAFAIETE GONCALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Desnecessária a providência pleiteada no Id 12529222, uma vez 

que o executado já foi devidamente intimado para o pagamento do valor 

executado. Assim, cabe a parte exequente requerer outras providências 

para efetividade da medida. Dessa feita, INTIME-SE a parte para, no prazo 

de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção em 

resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011004-56.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. DA SILVA BASTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 12020068. Cumpra-se nos termos da decisão 

do ID 11294979. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011744-43.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEO CONSTRUCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PROMIL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. INTIME-SE a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quais são e onde se encontram os bens de sua propriedade, sujeitos à 

penhora e seus respectivos valores, bem como juntar aos autos 

documento que faça comprovar que o veiculo descrito no ID 10518684 

sofreu perca total, consignando que a omissão caracterizará ato 

atentatório à dignidade da Justiça, com aplicação de multa de 20% sobre o 

valor atualizado do débito, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual e material (Art. 774, do CPC). Decorrido o prazo, com ou 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. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 05 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010149-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CHAYSTHER ALVES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASCOM HOME TELEMARKETING LTDA-ME (REQUERIDO)

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, 6 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011602-73.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

HEGUIMAR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (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, 6 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-90.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSI GOMES & RIBEIRO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON ARAUJO DE CARVALHO OAB - MT0012842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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, 6 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010198-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLAUDINEI FERNANDO CORREIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que há número de telefone informado na petição 

inicial, proceda-se a Secretaria Judicial a intimação do exequente, via 

telefone, 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, 05 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-29.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Tendo em vista que mesmo estando devidamente intimada a 

parte reclamante não apresentou nota fiscal de prestação de contas do 

valor liberado no ID 10666553, INTIME-SE novamente para tal finalidade, no 

prazo de 10 (dez) dias, consignando que em caso de omissão o fato será 

comunicado ao Ministério Público, para as providências cíveis e penais 

que julgar pertinentes. Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação, 

ao Ministério Público Estadual. Sem prejuízo da determinação supra, 

cumpra-se o despacho do ID 9364876. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILAINE IVANETE HENNIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DIAS DA GAMA OAB - MT18322/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM ACAPULCO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

JULIANO JARDIM CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT0014167A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que o reclamante informou o endereço atualizado da 

reclamada Jardim Acapulco – Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

DESIGNE-SE nova data para realização da audiência de conciliação. 

Outrossim, embora tenha constado no termo de audiência que o prazo de 

defesa se dará até a data designada para audiência de instrução, 

CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias, para que o reclamado apresente 

contestação. Após, INTIME-SE o reclamante para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-93.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOENY DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(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):

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, 09 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000889-56.2018.8.11.0055

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:

GILMAR LOURENCO 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 
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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, 09 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000887-86.2018.8.11.0055

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:

DENYS JUNIOR DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto ao reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequação do pedido ao rito do processo de 

conhecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000886-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVAN GABRIEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto ao reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequação do pedido ao rito do processo de 

conhecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000885-19.2018.8.11.0055

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:

MARCOS HENRIQUE BARAGAO CORREIA (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, 09 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000884-34.2018.8.11.0055

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:

ROMILDO DANTAS FELIX (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, 09 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011611-35.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (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 
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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, 09 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000883-49.2018.8.11.0055

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:

ANA PAULA DIAS MAGALHAES (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, 09 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000882-64.2018.8.11.0055

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:

THAIANE CRISTINA MILHOMEM DE OLIVEIRA (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, 09 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000881-79.2018.8.11.0055

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:

VALDIR LIMA CRUZ (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 
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CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000880-94.2018.8.11.0055

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:

ANA PAULA DAVILA 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, 09 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000878-27.2018.8.11.0055

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:

AMILTON BATISTA DA GUIA (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, 09 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos, 

observando quanto a conta informada no pedido do ID 12196147. 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, 09 de abril 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 - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante de deliberar em relação ao pedido do ID 12178517, INTIME-SE 

o exequente para, no prazo de 10 dias, juntar demonstrativo atualizado do 

saldo remanescente, devendo, para tanto, ser deduzido o valor já 

levantamento nos autos. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000906-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 
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encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 9 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000314-82.2017.8.11.0055

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:

DONIZETE FIGUEIREDO DE SOUZA (EXECUTADO)

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, 09 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS ELER TORRES (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)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAUANE RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000903-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LACI HERGESSELL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 9 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000908-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 9 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011899-46.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR TERESINHA FALCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO)

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Y. P. DA SILVA - ELETRONICA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Indefiro o pedido de justiça gratuita, uma vez que não há 

documentação comprovando a hipossuficiência do recorrente. Intime-se o 

recorrente para apresentar o devido preparo do recurso inominado no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 42 da Lei n. 
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9.099/95, sob pena de deserção. Em seguida, conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000155-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ , DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição de id 12606448. 

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. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, certifique-se acerca da 

regular citação, apresentação de resposta ou eventual decurso de prazo, 

tornando os autos conclusos para sentença ou outras deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 9 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000910-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIO MARQUES ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 9 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMARA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Com fundamento no art. 145, § 1º, do CPC, declaro minha 

suspeição para julgamento do presente conflito, por motivos de foro íntimo. 

Determino a remessa destes autos ao meu substituto legal, a quem 

incumbirá, doravante, o prosseguimento do feito. Promovam-se as 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 04 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE AMANTINO RAMOS (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)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000874-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HAMANN SEIDLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 
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igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 12547549. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 5 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000445-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIO RAMALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 
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casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 12262932. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 
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certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 4 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000628-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LEITE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 
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demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 12451747. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 4 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000155-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 
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DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 12339469. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 4 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000879-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE TOLEDO RIBAS JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. PAULO SERGIO DE TOLEDO RIBAS JUNIOR ajuizou a presente 

ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a custear procedimento 

cirúrgico de URETEROLITOTRIPSIA A LASER, necessário ao 

restabelecimento de sua saúde. Alega o reclamante que foi diagnosticado 

com ureterolitíase e por essa razão necessita, em caráter de urgência, de 

se submeter ao procedimento citado, não fornecido pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). Por essas razões, fundamentado em dispositivos da 

Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, 

lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e requer, em 

razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar inaudita altera 

parte, compelindo os requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do 

citado procedimento. Instado a se manifestar o NAT proferiu parecer 

técnico informando que não há urgência no procedimento solicitado, mas 

que deve ser feito com brevidade. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme 

consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, o reclamante sofre 

de ureterolitíase e precisa de tratamento adequado o que só é possível 

mediante a realização do procedimento solicitado ao Poder Público. 

Contudo, o reclamante afirma ser desprovida de recursos financeiros 

suficientes para custear os procedimentos necessários 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 requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos 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.” Insta salientar que a 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame através da rede 

municipal de saúde. 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 
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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 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 não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

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 disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

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). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

conseqüência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o procedimento de 

URETEROLITOTRIPSIA A LASER, em hospital da Rede Pública de Saúde 

ou, à falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da 

rede privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação 

inclusive, observadas, neste caso, as normas administrativas de regência. 

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. 324 , do Código de Processo Civil de 2016, 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, 9 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000902-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANE DOS SANTOS VALERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais e pedido de 

medida de urgência para que o reclamado seja compelido a retirar seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de que o débito 

que ensejou a inscrição foi quitado. Fundamento e decido. Do disposto no 

art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, é 

possível concluir pela presença dos requisitos para concessão da tutela 

de urgência. A reclamante informa nos autos que está sendo cobrada por 

débito vencido aos 10.2.2018, que foi pago nessa mesma data. Os 

documentos juntados pelo reclamante dão suporte as suas alegações, 

uma vez que junta o extrato do Serasa demonstrando a inclusão pelo 

débito informados acima (Id 12607913) e o respectivo comprovante de 

pagamento (Id 12607671). Assim, resta satisfatoriamente demonstrado, 

em juízo de rasa cognição, que efetivamente já foi quitada a dívida que 

ensejou a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. De outro lado, não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

reclamante no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são relevantes, 

com abalo no seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além 

de reflexos negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se 

decidiu que, em casos de discussão judicial do débito, o credor está 

impedido de lançar o nome dos devedores no banco de dados de serviços 

de restrição de crédito. Com muito maior razão na situação em comento, 

em que já houve a extinção da obrigação do contrato em questão. Em 

razão disso, revela-se muito mais prudente deferir-se a medida postulada 

já nesta sede porque do contrário, se efetivamente o débito for 

desconstituído na sentença, o reclamante terá suportado um prejuízo de 

grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado 

improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir efeitos normalmente 

sem que isso implique em significativo prejuízo à empresa reclamada. 

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento. Por fim, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo aos bancos 

reclamados. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a medida de 

urgência a fim de determinar seja excluído o nome da reclamante dos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL 

entre outros), com relação ao débito objeto da presente demanda. 

Oficie-se para exclusão. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso 

de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da reclamada na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) 

dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, 

caso não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem 

a produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 9 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.19/2018-/DF – de 09 de Abril de 2018.     EXMO. DR. CÁSSIO 

LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,,RESOLVE:Art. 1º - REVOGAR a Portaria n. 64/2013 

DF, 22 de julho de 2013, que designou o servidor Cleber Zuanazi, mat. 

21486, Analista Judiciário, para exercer a função de Gestor Judiciário na 

terceira vara desta Comarca, a partir de 09/04/2018.Art. 2º- Designar 

GUILHERME PEREIRA DIAS, Analista Judiciário, mat. 32556 para a função 

de Gestor Judiciário da terceira Vara desta Comarca, a partir da 

publicação. P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cássio Luís Furim   Juiz de Direito Diretor do Foro        table

 PORTARIA N.19/2018-/DF – de 09 de Abril de 2018.

 EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

,

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria n. 64/2013 DF, 22 de julho de 2013, que 

designou o servidor Cleber Zuanazi, mat. 21486, Analista Judiciário, para 

exercer a função de Gestor Judiciário na terceira vara desta Comarca, a 

partir de 09/04/2018.

Art. 2º- Designar GUILHERME PEREIRA DIAS, Analista Judiciário, mat. 

32556 para a função de Gestor Judiciário da terceira Vara desta Comarca, 

a partir da publicação.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N. 20/2018-/DF – de 09 de Abril de 2018.

 EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria n. 64/2013 DF, 22 de julho de 2013, que 

designou o servidor Cleber Zuanazi, mat. 21486, Analista Judiciário, para 

exercer a função de Gestor Judiciário na terceira vara desta Comarca, a 

partir de 09/04/2018.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32230 Nr: 4016-98.2008.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJANIL FERMINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELE INES ROOS - 

OAB:9384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 4016-98.2008.811.0045COD. 32230

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: DEJANIL FERMINO DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Dejanil Fermino de Souza Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Av. Principal, Quadra 22, Lote 36, Bairro: Jaime 

Seiti Fuji, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: da parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 545,75 (quinhentos e quarenta e 

cinco reais e setenta e cinco centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

416,40 (quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 129,35 (cento e vinte e nove 

reais e trinta e cinco centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e 

taxas finais remanescentes), preencher os campos com o número único 

do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 6 de abril de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115409 Nr: 6892-79.2015.811.0045

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVAL SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 376,85 

(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) de custas 

judiciais, a que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do 

pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, 

será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31131 Nr: 913-49.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TJDSF, ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETANIA PATRICIA DE 

SALLES - OAB:10.265-MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 

(Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta 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.

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86101 Nr: 5784-20.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELTO DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMIR KRAEMER -ME, CLAUDIMIR 

KRAEMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO BENICOLÓ - 

OAB:13.516/B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 CÓDIGO 86101.

Vistos etc.

I. Quanto ao pedido formulado à f. 100, eventual comunicação acerca do 

descumprimento do acordo entabulado deverá ser feita pelo próprio 

credor, que deverá ainda apresentar demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, observando o disposto do art. 523 e seguintes do 

CPC.

II. Intimem-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 26170 Nr: 212-25.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOAMI ARMAZENS GERAIS LTDA, EMERSON 

LEANDRO LUCAS, JOÃO LEANDRO LUCAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

OAB:MT/14916-B

 Código 26170

Vistos etc.

I. Intime-se o exequente para manifestar quanto ao pleito de f. 212/216, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 II. Após, conclusos.

III. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 13 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93428 Nr: 580-24.2014.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO BUSANELO PREVIATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO SÃO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 CÓDIGO 93428.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 10 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 4474 Nr: 593-14.2000.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLRVL-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR- 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 CÓDIGO 4474.

Vistos etc.

I. Intime-se a exequente mediante remessa dos autos, a fim de que 

requeira o que entender quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

II. Após, conclusos.

 III. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91332 Nr: 5216-67.2013.811.0045

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA CARGILL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAFAN LOPES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MARTINEZ GALDÃO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:200.274/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 91332.

Vistos etc.

I. Defiro como requer à f. 99.

II. Expeçam-se os ofícios requeridos pela parte autora, visando obter 

informações sobre o atual endereço da requerida.

 III. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 122907 Nr: 2040-75.2016.811.0045

 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: HELIO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 122907.

Vistos etc.

Intime-se o requerido mediante remessa dos autos quanto ao item II de f. 

208.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 42633 Nr: 2942-04.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSEML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT, WILSON 

JOSÉ DA SILVA JUNIOR - OAB:18593/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Gemio Dos Reis 

Gonçalves - OAB:134.821-SP

 CÓDIGO 42633.

Vistos etc.

I. Altere-se o registro e capa dos autos, fazendo constar como exequente 

Daniela Gemio dos Reis Gonçalves e como executada Costa Sementes e 

Máquinas Ltda.

II. Expeça-se mandado para fins de tentativa de penhora do veículo 

indicado no item 2 de f. 457 e que já se encontra com restrição de 

circulação realizada via Renajud à f. 407.

 III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 10 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89871 Nr: 3759-97.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DALASTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:SP/96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17980-A

 CÓDIGO 89871.

Vistos etc.

I. Trata-se de insurgência do autor/exequente quanto ao conteúdo dos 

extratos apresentados pelo Banco requerido/executado, notadamente 

quanto à demonstração da evolução do débito.

 II. Com efeito, o escopo da presente cautelar é a simples apresentação de 

documentos, não havendo que se adentrar na discussão acerca da 

discordância da parte quanto ao conteúdo dos documentos apresentados. 

Tal pretensão revela-se em direito material e deve ser tema de ação 

própria.

 III. Tendo a exibição dos documentos se exaurido com a apresentação 

dos mesmos, e diante da concordância do exequente com os valores já 

pagos e levantados a título de honorários advocatícios, com base no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

fase executiva.

IV. Sem custas em razão de se tratar de mera fase processual.

 V. Com o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito, com as 

anotações e baixas de estilo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 119650 Nr: 361-40.2016.811.0045

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE AUGUSTO PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCARAMORI LOG ARM E TRANSPORTES 

LTDA, GENERALI BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS VENTURINI - 

OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:10105/MT, DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - OAB:10339, JOSÉ 

ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, MARCIO DE AVILA MARTINS 

FILHO - OAB:14475

 ISTO POSTO, julgo a presente ação parcialmente procedente, na forma do 

art. 487, I do CPC, com resolução de mérito, para o fim de condenar as 

requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais) que deverá ser atualizado desde o ajuizamento da ação pelo INPC, 

com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Deve-se 

descontar de tal valor a quantia já liberada em favor do autor nestes 

autos.Portanto, condeno as partes Requeridas ao pagamento de 

honorários que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico 

vertido em favor do Autor e ao pagamento das custas 

processuais.Condeno ainda a Requerida Transcaramori Ltda às penas da 

litigância de má-fé (deduzir defesa contra fato incontroverso com nítido 

propósito protelatório), no importe de 5% do valor da causa, na forma do 

art. 88, I e II c/c art. 81 do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 6 de abril de 2018.CÁSSIO LUÍS 

FURIMJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 34995 Nr: 271-42.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR NADIN, ROSMARIA INES NADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO BLASS, ELIZETE BLASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: francys ricardo menegon - 

OAB:13640

 CÓDIGO 34995.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte exequente para que manifeste sobre a exceção de 

pré-executividade apresentada às f. 531/536, no prazo de 10 (dez) dias.

II. Após, retornem conclusos.

 III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 33663 Nr: 3278-76.2009.811.0045

 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: OLIVEIRO HOFFMANN, IRMA HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERINO FERRARIN, MARLENE PIVETTA 

FERRARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023/MT, RODRIGO SAMARTINO ALBINO - OAB:14.903-B/MT

 CÓDIGO 33663.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte exequente para, querendo, manifestar sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada às f. 402/409, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 II. Após, conclusos para deliberação.

III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114615 Nr: 6478-81.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CK TRANSPORTES LTDA, CELSO KREIN, 

EDSON DE ARRUDA BORDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 114615.

Vistos etc.

I. Defiro como requer à f. 40.

II. Expeça-se mandado para fins de citação do executado ainda não citado 

(Edson de Arruda Borda) e penhora dos bens descritos na inicial.

III. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85921 Nr: 5583-28.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAOVDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20720-B/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 85921.

Vistos etc.

I. Retifiquem-se os registros de autuação e capa dos autos, fazendo 

constar no pólo passivo o nome dos dois executados identificados nos 

autos.

 II. O pedido de levantamento dos valores bloqueados às f. 105 será 

analisado somente após a intimação da parte executada, conforme 

determinado à f. 111.

 III. Depois de atendido o item retro, intime-se o exequente para a 

atualização do débito e providências que entender pertinentes ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 IV. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41288 Nr: 1594-48.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. ARDENGUI BRIZOLLA & CIA LTDA ME, 

CAROLINA ARDENGHI BRIZOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 CÓDIGO 41288.

Vistos etc.

I. Defiro como requer à f. 103.

II. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 107948 Nr: 2811-87.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altemir José Zampeza, Eroni Maria Scariote Zampeze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES MAFINI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81.717, 

LUCIANA CAMARDELLA MARTINS COSTA - OAB:240.050 OAB/SP, 

MIRIAM DE M. BORGES RUGINSKI - OAB:13.462

 CÓDIGO 107948.

Vistos etc.

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença proferida à f. 114 

e arquive-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 6053 Nr: 766-04.2001.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARINI E NATT FERRARINI LTDA, IVANIR 

LUIZ SBARDELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220/MT

 CÓDIGO 6053.

Vistos etc.

CUMPRA-SE o despacho de f. 300.

 Lucas do Rio Verde-MT, 09 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 103780 Nr: 663-06.2015.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 Código 103780.

Vistos etc.

Cumpra-se conforme determinado à f. 140.

 Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 18276 Nr: 2703-10.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINO ELIZEU SCHIMMER DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT

 CÓDIGO 18276.

Vistos etc.

I. De acordo com a manifestação do credor à f. 204, a avença entabulada 

entre as partes restou devidamente cumprida.

II. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução.

III. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 IV. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120216 Nr: 643-78.2016.811.0045

 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: ALCIDIA GERTRUDES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:7295/PR, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 Código 120216.

Vistos etc.

I. Intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob 

pena de indeferimento.

II. Após, venham os autos conclusos para o julgamento conforme o estado 

do processo (CPC, artigos 354, 355 e 356) ou saneamento (CPC, art. 357).

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 43188 Nr: 3494-66.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLLFSBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 43188.

Vistos etc.

I. Defiro a penhora sobre o imóvel identificado à f. 187.

II. Proceda-se na forma disposta no § 1º do art. 845 do CPC, devendo o 

exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por 

terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de 

mandado judicial, a qual deverá ser expedida por esta secretaria.

III. Em seguida, expeça-se o necessário à avaliação do bem penhorado e 

intimação do executado e seu cônjuge (se for o caso).

IV. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99562 Nr: 5616-47.2014.811.0045

 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: LL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 Código 99562.

Vistos etc.

Cumpra-se conforme determinado à f. 334.

 Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102622 Nr: 27-40.2015.811.0045
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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: CELIA GOULARTE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO DE AUTOS N. 27-40.2015.811.0045 CÓDIGO Nº 102622.

Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração em que se argumenta a existência 

de omissão na sentença prolatada.

RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, os embargos de declaração estão bem construídos, todavia, 

não entendo que tenha havido qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade na sentença.

Apesar das alegações, o que se verifica é que a parte quer discutir as 

razões do veredicto, e não algum aspecto típico dos embargos de 

declaração. Ademais, a embargante pretende que o juiz adote a sua visão 

do panorama processual, o que não se enquadra no campo dos embargos 

declaratórios. Desta forma, deve a parte se socorrer do recurso próprio 

para a modificação da decisão.

ISTO POSTO, nos termos do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, 

mantendo inalterada a decisão tal como concebida.

Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde – MT, 10 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98469 Nr: 4763-38.2014.811.0045

 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: THIAGO DE PAULA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ DA SILVA LEITE, ANA CRISTINA 

MARCHI DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON GABRIEL PIRES - 

OAB:5149 O/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON GABRIEL PIRES 

- OAB:5149/TO

 Certifico e dou fé que, intimo o douto procurador para que, impulsione o 

feito no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39562 Nr: 4589-68.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVASSON PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 39562

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Execução por quantia certa.

Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido.

Como se denota dos autos, a dívida fora devidamente integralizada 

perante o credor.

Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos autos, vislumbro 

a ocorrência do efetivo adimplemento do débito reclamado, sendo que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento do acordos ora homologado, com 

supedâneo nos artigos 487, III e 924, II, do CPC.

Eventuais custas remanescentes, bem como honorários, em consonância 

ao acordo.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo.

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

 Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 33444 Nr: 3268-32.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BEZERRA GUABIRABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:10

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 33444.

Vistos etc.

I. Defiro como requer à fl. 88.

II. Proceda-se a secretaria com a expedição do necessário à citação do 

executado.

III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 9 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113652 Nr: 5903-73.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PEDRO PELICIONE-ME ( 

SUPERMERCADO BAITACA), MELANE TERESINHA VIVIAN, GILSON 

PEDRO PELICIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO DE AUTOS N. 5903-73.2015.811.0045 CÓDIGO Nº 113652

TIPO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Vistos etc.

 Cuida-se de embargos de declaração (fls. 74/75) em que se argumenta 

que a sentença combatida incorreu em erro material.

 RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, da análise das razões dos embargos de declaração verifico que 

a sentença incorreu, em verdade, em erro material, pois além da 

homologação do acordo, extinguiu a execução.

ISTO POSTO, com as escusas desse juízo, nos termos do art. 1.022, II, do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

para o fim de sanar vício material contido na sentença proferida à fl. 71, 

devendo realizadas as seguintes alterações:

Torno sem efeito a redação contida na parte dispositiva que faz menção a 

fundamentação do art. 487, III do CPC, extinguindo o presente processo 

com resolução do mérito, devendo a correta redação conter:

 ISTO POSTO, homologo o acordo apresentado para que surta seus 

jurídicos efeitos.

 Em consequência, SUSPENDO o prosseguimento do feito até o decurso 

do prazo mencionado no acordo (11/04/2021), devendo o processo 

aguardar no arquivo provisório.

Custas e honorários conforme consta na avença.

Decorrido o prazo da suspensão, intime-se a parte credora para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao adimplemento da dívida.

Permanecem inalteradas as demais disposições contidas na sentença.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Lucas do Rio Verde – MT, 20 de março de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110193 Nr: 4053-81.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARYSSA THAIS ROCHA FAVERO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 284 de 706



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 110193.

Vistos.

I. Defiro o pedido retro e, como consequência, suspendo o andamento do 

feito pelo prazo de 15 (quinze) dias.

 II. Decorrido o prazo, intime-se a exequente para que promova o 

andamento, informando acerca do adimplemento da dívida.

III. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 88026 Nr: 1880-55.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBSBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVDCS, EP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 88026.

Vistos etc.

I. Proceda-se a secretaria com a atualização dos representantes 

processuais da parte autora.

II. Defiro pedido de fl. 149, nos termos do artigo 1.238 da CNGC, 

proceda-se de ofício com o necessário.

III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 9 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 25063 Nr: 2913-90.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO AUGUSTINHO LORENZI, GIOVANI 

MARCELLO PALOSCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se parte Exequente para manifestar-se sobre a Decisão dos autos 

em fls 165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 148042 Nr: 8322-95.2017.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIELLISON LUIZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA ENGENHARIA DE COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIELE ALBRING - OAB:18703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 148042.

Vistos etc.

I. Sendo tempestiva a interposição, recebo os presentes embargos à 

execução.

 II. Nos termos do art. 920, I, do Código de Processo Civil, ouça-se a parte 

embargada, por intermédio de seu procurador, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

III. Eventual pedido de suspensão, ou de outra natureza, tal como 

preliminar, serão analisados após a apresentação da impugnação aos 

embargos.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 20 de março de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35620 Nr: 640-36.2010.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA RITA ENGENHARIA DE COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIELLISON LUIZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JÚNIOR - OAB:9.429/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 35620.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito

II. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 20 de março de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 151904 Nr: 1022-48.2018.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLISON CORREA FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO SAQUETTI - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 151904.

Vistos etc.

I. Defiro ao embargante os benefícios da justiça gratuita.

II. Apense os presente autos ao processo de código 4299.

III. RECEBO os embargos para discussão, determinando a suspensão do 

processo principal somente quanto ao bem embargado (CPC, art. 678). 

Certifique-se nos autos principais.

IV. Cite-se a parte embargada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, ofertar contestação, indicando as provas que pretende 

produzir (CPC, artigo 679). Consigne-se no mandado que, não sendo 

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

articulados pela embargante (CPC, art. 341 c.c 344).

 V. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 15 de março de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114112 Nr: 6189-51.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME, JORGE CINPAK, DIOGO CASSIO 

CINPAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 114112

Vistos etc.

As partes entabularam acordo, conforme se verifica às fl. 121/122, 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido e, em consequência, eliminar a presente demanda.

 ISTO POSTO, homologo o acordo apresentado para que surta seus 

jurídicos efeitos.

 Em consequência, intime-se a parte autora para que se manifeste acerca 

do adimplemento da dívida visto o pedido de homologação conter data de 

suspensão até o dia 10/11/2017.

 Enquanto aguarda-se pela manifestação, SUSPENDO o prosseguimento 
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do feito, devendo o processo aguardar no arquivo provisório.

Custas e honorários conforme consta na avença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 9 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 40888 Nr: 1193-49.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ RODRIGUES JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 CÓDIGO 40888.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Estadual em desfavor da Josué Rodrigues Jacinto.

Pretende a exequente que este Juízo decrete a indisponibilidade de 

“possíveis” bens de propriedade da parte executada, bem como requisite 

a diversos órgãos públicos informações sobre a existência dos referidos 

bens.

Segundo entendimento predominante na jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, a decretação de indisponibilidade de bens 

escorada na previsão do artigo 185-A do Código Tributário Nacional, bem 

como a atuação judicial na busca de bens penhoráveis, são medidas 

excepcionais e subsidiárias, autorizadas tão somente quanto o exequente, 

após realizar as diligências extrajudiciais e administrativas que estão em 

seu alcance, o que deverá ser demonstrado nos autos, não lograr êxito na 

garantia do seu crédito.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185-A DO CTN. 

INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DE 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. 1. A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE É FIRME QUANTO À NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA 

LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR, A FIM DE QUE SE POSSA 

DETERMINAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS PREVISTA NO 

ART. 185-A DO CTN. PRECEDENTES. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. (AGRG NO RESP 1202428/BA, REL. MINISTRO 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 04/04/2013, DJE 

10/04/2013).

No caso versando, o exequente tentou com o auxílio dos sistemas 

disponibilizados existentes a constrição de eventuais bens em nome da 

parte executada, restando comprovadamente nos autos infrutíferas todas 

as tentativas empenhadas pelo exequente e pelo Juízo.

 Isto posto, exauridas comprovadamente nos autos todas as formas de 

satisfação do crédito do exequente, DEFIRO o pedido, para o fim de 

decretar a indisponibilidade dos bens do executado Josué Rodrigues 

Jacinto, apenas sobre o montante necessário à garantia da execução, 

último valor atualizado, qual seja, R$ 10.570,85 (dez mil, quinhentos e 

setenta reais e oitenta e cinco centavos).

Notifique-se a parte executada, para, querendo, se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias.

Expeça-se o necessário, procedendo-se na forma do artigo 185-A do 

Código Tributário Nacional.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 21 de março de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 104972 Nr: 1270-19.2015.811.0045

 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: DYANDRA KAILINKA ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI ROBERTO ROTTA JUNIOR, RUI ROBERTO 

ROTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539, PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - OAB:18194-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 CÓDIGO 104972.

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, 9 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 116418 Nr: 7502-47.2015.811.0045

 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: VERA LUCIA KUNZLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS VALDIR DE MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT 17.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Código: 116418

Vistos etc.

I. Abra-se vista a parte autora da petição juntada a fl. 181/182 pelo prazo 

de 15 (quinze) dias.

II. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de março de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114216 Nr: 6271-82.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARDEMIL MARCELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 114216.

Vistos etc.

I. Cumpra-se item II de fl. 40.

II. Certifique-se a Secretaria Judicial quanto à correta representação 

processual das partes nos autos.

III. Indefiro o pedido de bloqueio do veículo no sistema RENAJUD visto que, 

em conformidade com à fl. 24, denota-se que já há restrição de circulação, 

o que abrange a proibição de transferência e de licenciamento.

IV. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 V. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 15 de março de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001317-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. R. L. (RÉU)

B. C. L. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001317-68.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Investigação de Paternidade]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JHONATAN RIBEIRO MENDES Parte Ré: RÉU: KALEB RIBEIRO LIMA, 

BRENDA CAROLAINE LIMA DA SILVA 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 22/05/2018, às 16:30 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. Determino a realização de estudo 

psicológico, no prazo de 20 (vinte) dias, de Jonathan Ribeiro Mendes e 

Brenda Carolaine Lima da Silva, pela equipe multidisciplinar do juízo. 7. 

Decorrido o prazo de resposta, e com a entrega dos laudos/relatórios dos 

estudos psicossociais, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

que se manifeste, requerendo o que entender de direito. 8. Expeça-se o 

necessário. 9. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 6 de abril 

de 2018. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000024-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVILSON BISPO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000024-97.2017.8.11.0045 

AUTOR: EDVILSON BISPO DA SILVA RÉU: VIVO S.A. Vistos. 1. 

Manifeste-se o embargado acerca dos embargos de declaração retro, no 

prazo de 05 dias, nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC. 2. Após, com 

ou sem resposta, concluso para decisão. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde, 05/02/2017. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000114-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DEGASPARE PATTO OAB - SP177197 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

STEFANIA BARBOSA GIMENES LEITE OAB - 980.239.181-68 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1000114-42.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: GUSTAVO GIMENES DE MOURA EXECUTADO: CLAUDIO 

ALVES DE MOURA Vistos etc. 1. A parte autora foi intimada a providenciar 

o andamento do feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o 

prosseguimento (Id. Num. 8098534 - Pág. 1), mas deixou que se escoasse 

o prazo assinado, sem providência (certidão de id. Num. 10802608 - Pág. 

1), abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias. 

2. Em conseqüência, com fundamento no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, 

in fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito. Sem custas, ante a gratuidade da justiça 

reconhecida. Sem honorários advocatícios, eis que a parte executada 

sequer constituiu advogado nos autos. 3. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. 4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

após as baixas e anotações de estilo. Lucas do Rio Verde, 02/02/2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003033-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENI ASSUNTA NATT BERGMANN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003033-04.2016.8.11.0045 

AUTOR: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL RÉU: 

ENI ASSUNTA NATT BERGMANN Vistos. 1. Tendo em vista o tempo 

transcorrido desde o pedido, defiro o pedido de suspensão do feito por 

120 dias, a fim de a parte autora informar-se quanto ao paradeiro do 

requerido. 2. Transcorrido in albis o prazo supra, manifeste-se a parte 

autora quanto ao prosseguimento do feito. 3.Sem prejuízo, determino a 

pesquisa de endereço junto aos sistemas disponíveis (SIEL, BACENJUD, 

INFOJUD etc). 4.Caso haja pleito de cumprimento do mandado em 

quaisquer dos endereços resultantes da pesquisa, às providências 

independentemente de conclusão. Não encontrado, aguarde suspenso no 

prazo acima indicado. 5. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio 

Verde, 15 de Fevereiro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001570-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BOULHOSA & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE DAVID (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001570-90.2017.8.11.0045 

AUTOR: BOULHOSA & CIA LTDA RÉU: PAULO ROBERTO DE DAVID 

Vistos. 1. Tendo em vista que não houve citação pessoal da parte 

requerida (id. 8338952), manifeste-se a parte autora quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 dias. 2. Após, concluso para 

deliberação. 3. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 14/03/2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001794-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON IVANDRO GRISA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEIA ADRIANA FAVERO OAB - MT0005220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

karen pereira gimenez grisa (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 287 de 706



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1001794-28.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: EMERSON IVANDRO GRISA REQUERIDO: KAREN PEREIRA 

GIMENEZ GRISA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Divórcio cumulada com 

Divisão de Bens. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação 

(Id. 9346199) onde requer o arrolamento cautelar de bens sob o 

argumento de que o requerente sonegou o patrimônio a partilhar. Requer 

assim, o deferimento de tutela de urgência cautelar que determine a 

indisponibilidade de ativos financeiros e veículos em nome do requerente 

através dos sistemas Renajud e Bacenjud, bem como a expedição de 

ofícios para empresa que atua no mercado imobiliário e para a Receita 

Federal. Ainda, a requerida apresenta impugnação à justiça gratuita (Id. 

9346390). 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A tutela de 

urgência, regida pelo art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, 

exige (a) probabilidade do direito e (b) o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No caso em análise, em juízo de cognição 

sumária, o risco ao perigo de dano ou resultado útil ao processo não está 

satisfatoriamente evidenciado nos documentos anexados à contestação, 

visto que não há indícios concretos da depreciação ou deterioração dos 

bens, ou risco premente de dilapidação do patrimônio: Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA. 

MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO DO BEM IMÓVEL. REQUISITOS 

AUSENTES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSÁRIA 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. 

INEXISTENTE. DECISÃO REFORMADA. - A simples alegação de vício de 

consentimento quando da celebração do acordo não é capaz de ensejar a 

decretação do sequestro do bem imóvel pertencente ao cônjuge-varão. - 

Inexistindo indícios da depreciação ou deteriorização do bem imóvel, ou 

mesmo risco de dilapidação do patrimônio pertencente ao recorrente, 

situação que, em tese, poderia viabilizar a concessão da medida 

antecipatória, impõe-se o seu indeferimento. - Decisão reformada. (AI 

10518120257606001 MG, 5ª Câmara Cível, Relator Versiani Penna, DJ 

28/06/2013, TJMG) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. 

AÇÃO ANULATÓRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. Inexiste fundamento 

para acolher o pleito de indisponibilidade de bens se a agravante não 

logrou comprovar a suposta dilapidação patrimonial. NEGADO 

SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70062575774, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Julgado em 12/11/2014). Não bastasse os argumentos supra alinhavados, 

verifica-se que os pedidos de consulta via Bacenjud e Renajud, expedição 

de Ofícios (Caçula Empreendimentos e Receita Federal), possuem, na 

verdade, natureza de produção antecipada de provas. Se assim é, se 

preenchidos os requisitos legais (art. 381, CPC), desafiam procedimento 

próprio. Caso contrário, devem ser produzidas após concluída a fase 

postulatória e a ordinatória. No caso, não restou suficientemente 

demonstrado a existência de fundando receio de que as provas 

pretendidas venham a tornar-se impossível ou muito difícil na pendência da 

ação (381, I, CPC), de modo que o indeferimento destes pedidos é de rigor. 

3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela cautelar veiculado na 

contestação. 4. Intime-se a parte requerente para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação, bem como se 

manifestar acerca da Impugnação à Justiça Gratuita (Id. 9346390). 5. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de março de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000017-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON SARMENTO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Número do Processo: 1000017-08.2017.8.11.0045, 

: Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: VILSON SARMENTO DA SILVA Vistos etc. 1. Banco 

Bradesco Administradora de Consórcio LTDA ajuizou a presente Ação de 

Busca e Apreensão em face Vilson Sarmento da Silva, com suporte no 

Decreto-lei n.º 911, de 01.10.69, buscando o bem descrito na inicial, 

alienado fiduciariamente em garantia, justificando o pleito por se encontrar 

a requerida em mora com os pagamentos decorrentes do contrato de 

alienação fiduciária. A petição inicial veio acompanhada do contrato e da 

notificação extrajudicial, além de outros documentos. Comprovada a mora, 

foi deferida a reclamada liminar de busca e apreensão do bem descrito na 

inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69. A busca 

e apreensão do bem foi efetivada (ID Num. 8313794). Em junho de 2017, o 

requerido informou o pagamento total do débito, noticiando a quitação do 

financiamento, o que, aliás, restou reconhecido pela ora autora, uma vez 

que seu silencio tenha sido reputado como anuência à purgação ofertada. 

2. É o breve relatório. Fundamento. Decido. Consoante assinalado no 

relatório, a requerida pagou a integralidade da dívida pendente, mediante 

negociação extrajudicial com a parte autora, o que restou corroborado 

pela intimação da mesma, quedando-se inerte. Referido adimplemento tem 

o escopo de afastar o devedor das penalidades ou encargos que incidem 

diante do inadimplemento, como encargos moratórios e a busca e 

apreensão do bem, como é o caso dos autos. Assim, diante da quitação 

operada, a improcedência do pedido inaugural é medida que se impõe. 3. 

Pelo exposto, julgo totalmente improcedente o pedido inicial formulado por 

Banco Bradesco Administradora de Consórcio LTDA em face de Vilson 

Sarmento da Silva, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 3.1. Pela 

sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que a 

norteia, considerando que fora o réu que dera causa à demanda em razão 

de sua inadimplência inicial, condeno-o no pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que nos termos 

do artigo 85, §§ 2º e 6º, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. 

3.2. Caso o veículo não tenha sido ainda restituído ao réu, mediante 

simples petição deste, expeça a Sra. Gestora o necessário para tanto. 

3.3. Transitando em julgado a presente decisão, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos. 3.4. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde, 23 de Março de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura 

Digital)

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001296-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001296-92.2018.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 20.316,80; Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[Alimentos, Guarda]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SUELENE GOMES DE 

ANDRADE Parte Ré: REQUERIDO: ELISEU SAVIO DINIZ Vistos. 1. 

Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, CPC). Proceda a Srª 

Gestora com o apensamento dos presentes com os autos conexos 

indicados (1000637-83.2018.8.11.0045). 2. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 3. Intime-se a 

parte autora, para que emenda a inicial, no prazo de 15 dias, juntando a 

respectiva certidão de nascimento do infante, consoante dispõe o art. 319, 

VI, do CPC. 4. Sem prejuízo, comprovada a paternidade, conforme 

cert idão(ões) de nascimento(s)  juntada(s)  ao processo 

1000637-83.2018.8.11.0045 (ID Num. 11844088), arbitro alimentos 

provisórios na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando 

o salário que o próprio requerido alega receber (R$1.200,00) e que, 

segundo aduz, o mesmo já vinha inclusive pagando tal valor (cf. autos em 

apenso), devidos a partir da data da citação. Tenho que este valor 

atenderá às necessidades mais prementes do(a)(s) alimentando(a)(s). 5. 

Considerando as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial, em 

especial o fato de a requerente já estar exercendo a guarda de fato do(s) 

menor(es) Daniel Andrade Diniz, visando evitar uma mudança brusca da 

situação fática consolidada, a surtir efeitos na vida pessoal do(s) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 288 de 706



menor(es), em mero juízo sumário de cognição, nos termos dos artigos 33 

usque 35, da Lei nº 8.069/90, defiro liminarmente a guarda provisória da(s) 

criança(s) para a requerente, sem prejuízo de ulterior revogação, a 

qualquer tempo. 6. Compulsando os autos, observando-se que o presente 

feito foi distribuído por dependência, já que tramita nessa vara ação de 

regulamentação de visitas que fora ajuizada pelo genitor (processo de N. 

1000637-83.2018.8.11.0045), designo audiência para a mesma data e 

horário, dia 17/04/2018 às 16:30 horas no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca. 7. 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). 8. 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. 9. 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). 10. Expeça-se o necessário, 

inclusive carta precatória, se o caso. 11. Vistas ao Ministério Público. 12. 

Intimem-se. LUCAS DO RIO VERDE, 6 de abril de 2018. GLEIDSON DE 

OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010162-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. R. C. (REQUERENTE)

A. C. K. N. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT19875/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. T. T. O. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1010162-55.2017.8.11.0003. Com efeito, como forma de 

concretizar a aplicação do princípio da prevalência e da preservação dos 

interesses da criança e do adolescente [art. 203, inciso I, art. 205, art. 226 

e art. 227, todos da CRFB/88 e art. 6.º da Lei n.º 8.069/1990] deflui-se, por 

inferência racional, que a menor deve ser criada no ambiente que melhor 

assegure o bem-estar físico, psicológico e espiritual. Alterações drásticas 

na guarda de menor devem ser evitadas, visto que, como regra, são 

prejudiciais à criança, na medida em que acarretam modificação da rotina 

de vida e de seus referenciais e podem originar transtornos emocionais 

e/ou traumas psicológicos, decorrentes da inserção em meio ao qual não 

está acostumada a conviver. Isso significa dizer, por força de proposição 

lógica, que, sem a demonstração de fato novo superveniente, relevante e 

grave, hábil a comprovar que a menor se encontra em situação de risco, 

não se mostra prudente realizar a modificação da guarda. Segundo os 

informes produzidos no processo, é possível divisar que subsistem 

evidências concretas que demonstram que os requerentes possuem a 

guarda de fato da menor desde o dia 11/12/2017, entregue a eles pela 

própria genitora da menor, conforme se extrai da declaração acostada ao 

ID n.º 11110973. Esta circunstância caracteriza a plausibilidade do direito 

(‘fumus boni iuris’). Portanto, diante desta perspectiva, com espeque no 

conteúdo normativo do art. 33, § 2.º e art. 35, ambos da Lei n.º 

8.069/1990, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência, para o fim de 

Conceder a guarda provisória, por prazo indeterminado, da menor Maitê 

Torres Oliveira, em favor dos requerentes Wanderley dos Reis Costa e 

Angélica Cunha Korpas Nogueira. Com lastro no teor do art. 695 do Código 

de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a 

remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá 

realizar audiência de conciliação/mediação no dia 15 de agosto de 2018, 

às 09h00min. Realize-se, no prazo de 20 (vinte) dias, estudo social no 

ambiente familiar em que a menor se encontra inserida. Abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste. Intimem-se os requerente, através do advogado constituído, via 

DJe. Proceda-se à citação e à intimação da ré. O prazo de 15 (quinze) 

dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da 

data da realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código 

de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

[art. 344 do Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo aos requerentes o benefício da 

assistência judiciária gratuita. O processo deverá tramitar em segredo de 

justiça [art. 189, inciso II do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 6 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010162-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. R. C. (REQUERENTE)

A. C. K. N. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT19875/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. T. T. O. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1010162-55.2017.8.11.0003. Com efeito, como forma de 

concretizar a aplicação do princípio da prevalência e da preservação dos 

interesses da criança e do adolescente [art. 203, inciso I, art. 205, art. 226 

e art. 227, todos da CRFB/88 e art. 6.º da Lei n.º 8.069/1990] deflui-se, por 

inferência racional, que a menor deve ser criada no ambiente que melhor 

assegure o bem-estar físico, psicológico e espiritual. Alterações drásticas 

na guarda de menor devem ser evitadas, visto que, como regra, são 

prejudiciais à criança, na medida em que acarretam modificação da rotina 

de vida e de seus referenciais e podem originar transtornos emocionais 

e/ou traumas psicológicos, decorrentes da inserção em meio ao qual não 

está acostumada a conviver. Isso significa dizer, por força de proposição 

lógica, que, sem a demonstração de fato novo superveniente, relevante e 

grave, hábil a comprovar que a menor se encontra em situação de risco, 

não se mostra prudente realizar a modificação da guarda. Segundo os 

informes produzidos no processo, é possível divisar que subsistem 

evidências concretas que demonstram que os requerentes possuem a 

guarda de fato da menor desde o dia 11/12/2017, entregue a eles pela 

própria genitora da menor, conforme se extrai da declaração acostada ao 

ID n.º 11110973. Esta circunstância caracteriza a plausibilidade do direito 

(‘fumus boni iuris’). Portanto, diante desta perspectiva, com espeque no 

conteúdo normativo do art. 33, § 2.º e art. 35, ambos da Lei n.º 

8.069/1990, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência, para o fim de 

Conceder a guarda provisória, por prazo indeterminado, da menor Maitê 

Torres Oliveira, em favor dos requerentes Wanderley dos Reis Costa e 

Angélica Cunha Korpas Nogueira. Com lastro no teor do art. 695 do Código 

de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a 

remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá 

realizar audiência de conciliação/mediação no dia 15 de agosto de 2018, 

às 09h00min. Realize-se, no prazo de 20 (vinte) dias, estudo social no 

ambiente familiar em que a menor se encontra inserida. Abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste. Intimem-se os requerente, através do advogado constituído, via 

DJe. Proceda-se à citação e à intimação da ré. O prazo de 15 (quinze) 

dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da 

data da realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código 

de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

[art. 344 do Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 
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injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo aos requerentes o benefício da 

assistência judiciária gratuita. O processo deverá tramitar em segredo de 

justiça [art. 189, inciso II do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 6 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010162-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. R. C. (REQUERENTE)

A. C. K. N. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT19875/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. T. T. O. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, para que, no prazo de 10(dez) dias informe o 

endereço da parte Requerida.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103417 Nr: 527-09.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMEBRAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ALVES DE MOURA EIRELI - ME 

(DROGARIA FARMACENTER), CLAUDIO ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, EDENIR 

RIGHI - OAB:8484/MT, ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - 

OAB:MT/4.255, MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - OAB:16711

 Processo n.º 527-09.2015.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106665 Nr: 2146-71.2015.811.0045

 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: IZAIAS SILVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Processo n.º 2146-71.2015.811.0045.

Intime-se o requerente, mediante a expedição de mandado e, também, 

através do advogado constituído, via DJe, para que, dentro do prazo 

máximo de 10 (dez) dias, compareça no Cartório da Terceira Vara Cível 

para coleta dos grafismos, registrando-se que a o não-cumprimento da 

determinação judicial produzirá, como consequência, na decretação da 

perda da prova e em presunção de regularidade e validade dos 

instrumentos de contrato juntados ao processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92942 Nr: 216-52.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: CADORE, BIDÓIA E CIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. SILVA NOVAS-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:99525/MG, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 216-52.2014.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie 

o andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 3492 Nr: 946-88.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEMA DAL BOSCO, ESPOLIO ABEL DAL BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLENDINO A. CASTELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, DRA ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 946-88.1999.811.0045.

Intimem-se os exequentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, promovam 

o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101719 Nr: 5993-18.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447-A/SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5993-18.2014.811.0045.

Intime-se a requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie 

o andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 138930 Nr: 2783-51.2017.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE CASSONATO, SADY CASONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE LTDA - SICREDI VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA DE FREITAS SARTORI 

- OAB:19753/O, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Processo n.º 2783-51.2017.811.0045.

Intimem-se o embargante/apelado e a embargada/apelada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentem as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º 

do Código de Processo Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame da 

matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 22010 Nr: 3277-96.2006.811.0045

 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): SADY CASONATTO, SIMONE KOTHRADE 

CASONATTO, HILÁRIO CASONATTO, AGENOR CASONATTO, IZABEL 

BERTOTI CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3277-96.2006.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 3547 Nr: 1002-24.1999.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RODRIGUES DA VEIGA, FLORINDA SOARES 

DA VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMORVAN PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1002-24.1999.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol dos exequentes. Após, intimem-se os exequentes para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promovam o andamento no processo, 

indicando bens, passíveis de penhora, e apresentando a memória de 

cálculo atualizada da dívida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115117 Nr: 6728-17.2015.811.0045

 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: LUIS AUGUSTO CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/GO 34847-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Processo n.º 6728-17.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Luis Augusto 

Carvalho da Silva contra Tim Celular S/A, que visa a satisfação da 

obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20720 Nr: 2009-07.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIO VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON LUIZ GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:OAB/MT 

15.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 204/2006.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109327 Nr: 3859-93.2015.811.0041

 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: KAUÊ FRANCISCO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Processo n.º 3859-93.2015.8.11.0045.

Intime-se o requerente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, indique o endereço atualizado do autor. A 

ausência de indicação do endereço do requerente produz, como 

consequência, a perda da faculdade de produzir a prova pericial e, 

também, a admissão, como verdadeiros, dos fatos que, por meio da prova, 

a empresa requerida pretendia provar [art. 232 do Código Civil]

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111661 Nr: 4758-79.2015.811.0045

 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: JAILSON DE BRITO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:10.212/MT

 Processo n.º 4758-79.2015.8.11.0045.

Intime-se novamente a perita nomeada para que indique data, horário e 

local para a realização dos trabalhos.

Intime-se o Estado de Mato Grosso acerca do conteúdo do despacho 

saneador, mediante a observância da regra prevista no art. 412, §§ 5.º, 

6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT.

Intime-se a empresa requerida para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

apresente o contrato, na via original, visto que os documentos arquivados 

nas fls. 53-verso/55 e 90-verso dos autos constituem meras cópias.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42259 Nr: 2567-03.2011.811.0045
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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: DARCI CARDOZO

 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:

 Processo n.º 2567-03.2011.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, DETERMINO que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do perito.

Não havendo mais provas a serem produzidas, DECLARO encerrada a 

instrução processual e determino a abertura de vista dos autos às partes, 

primeiramente à parte autora, para que, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, apresentem alegações finais.

Em seguida, voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38385 Nr: 3422-16.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIR SCHWARTZ, RONALDO CESÁRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Processo n.º 3422-16.2010.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Ronaldo Cesário da 

Silva contra Banco Votorantim S/A, que visa a satisfação da obrigação 

jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82593 Nr: 2003-87.2012.811.0045

 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: MARILZETE DANIEL MORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHNNY S. SILVA - 

OAB:21.940/A, Kelly Peccin - OAB:MT/22121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2003-87.2012.811.0045.

Intime-se a inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, providencie 

o comprovação do pagamento da guia GIA-ITCD Eletrônica.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109988 Nr: 3930-83.2015.811.0045

 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: JOÃO BATISTA XIMENES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 Processo n.º 3930-83.2015.811.0045.

Intime-se o réu/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, 

remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35073 Nr: 5537-44.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOLFO AUGUSTO HASSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, EDSON SALLES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21.382, 

KELI DIANA WEBER VERARDI - OAB:15985-B, MABEL TIBES DA SILVA 

- OAB:22.343-A, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13.412-A, 

VALTER L. MARONEZI - OAB:17.435

 Processo n° 5537-44.2009.811.0045.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pela União contra Lindolfo 

Augusto Hasse, ambos já qualificados nos autos.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Por outro lado, considerando que o executado deu causa à instauração do 

processo em razão do não pagamento do tributo dentro do prazo legal, 

considero inviável acolher o pedido de dispensa do pagamento das custas 

judiciais, visto que incide na espécie o disposto no art. 91 do Código de 

Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso I c/c o 

art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, ligado ao da causalidade, com esteio no 

conteúdo do art. 91 do Código de Processo Civil, CONDENO o executado 

no pagamento das custas judiciais.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de abril de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115452 Nr: 6928-24.2015.811.0045

 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: AMORACY CAMPOS DE JESUS DE LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 2 de abril de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112487 Nr: 5195-23.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINO SAMUEL DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Processo n.º 5195-23.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Laurentino Samule de 

Paulo contra Embratel TVSAT Telecomunicações S/A, que visa a 

satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113476 Nr: 5769-46.2015.811.0045

 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: DAYANE FERNANDA PUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB-SP 128 341

 Processo n.º 5769-46.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Dayane Fernanda 

Puhl contra Banco Bradesco S/A, que visa a satisfação da obrigação 

jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99519 Nr: 5587-94.2014.811.0045

 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: CLAUDIO LUIZ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116, RENATO CHAGAS CORREIA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Processo n.º 5587-94.2014.811.0045.

Intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

procedam ao depósito em Juízo do valor dos honorários periciais.

Após, com fundamento no conteúdo do art. 477, § 2.º do Código de 

Processo Civil, notifique-se o perito para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, providencie a resposta para os quesitos complementares 

apresentados pelo assistente técnico.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 938 Nr: 12-72.1995.811.0045

 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: NERI GUILHERME ARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI IZIDORO HEIN - OAB:5436-A, 

CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 Processo n.º 12-72.1995.811.0045.

Intime-se o autor/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1223 Nr: 3032-56.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERAGRO- COOP. AGROP. E DE ELETRIFICAÇÃO 

RURAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR JASTER, NORBERTO ERI 

PFEIFFER, ZIKI FIKRI KLIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉLCIO ANTÔNIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Processo n.º 3032-56.2004.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo e comprove a distribuição da carta precatória 

perante o Juízo Deprecado.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,
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Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117684 Nr: 8238-65.2015.811.0045

 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: JOAQUIM NERES DOS SANTOS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI OURO VERDE MT, EMBRATEL 

CLARO TV SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISE FAEDA - OAB:17054, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, JAIR 

CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 Processo n.º 8238-65.2015.811.0045.

Intimem-se os réus/apelados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem as contrarrazões ao recurso adesivo [art. 1.010, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame da 

matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109892 Nr: 3876-20.2015.811.0045

 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: CREUZA MARIA LIBANIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:MT.12099-B

 Processo n.º 3876-20.2015.811.0045.

Trata-se de Ação de Indenização formulada por Creuza Maria Libania do 

Nascimento contra Embratel – TVSAT Telecomunicações Ltda., em que 

visa a condenação da empresa requerida no pagamento de danos morais.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora manifestou, de maneira expressa, a intenção de não 

mais imprimir andamento aos atos do processo, revelando a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, 

dado a manifestação de concordância da parte adversa [art. 485, § 4.º do 

Código de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe.

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução de seu mérito.

Com esteio no conteúdo normativo do art. 90 do Código de Processo Civil, 

CONDENO a autora no pagamento das custas judiciais e honorários de 

advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% 

sobre o valor da causa, considerando-se o trabalho executado por parte 

do advogado.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento de honorários de advogado, 

destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do 

Código de Processo Civil].

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112425 Nr: 5149-34.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joilson Sousa do Nascimento, ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Processo n.º 5149-34.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Joilson Sousa do 

Nascimento contra Tim Celular S/A, que visa a satisfação da obrigação 

jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102077 Nr: 6300-69.2014.811.0045

 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: WILLIAN DOS PASSOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO 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: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo n.º 6300-69.2014.811.0045.

Considerando-se que a nota de expediente, que visava a proceder a 

intimação da companhia requerida, sobre o conteúdo da sentença, não 

registrou a indicação do nome do advogado que patrocina a defesa da 

empresa requerida (fl. 82-verso), como forma de evitar a caracterização 

de nulidade processual, CONCEDO a devolução do prazo recursal à 

defesa técnica da companhia requerida. Intime-se a empresa requerida 

acerca do teor da sentença de mérito proferida. Não havendo a 

interposição de recurso, venham conclusos para prolação de decisão 

extintiva do cumprimento de sentença.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113737 Nr: 5959-09.2015.811.0045

 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: OLIVIO COELHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO TOLEDO LTDA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 DECLARO saneado o processo, remetendo-o a fase 

instrutória.Delimitação das questões de fato e de direito relevantes. Fixo, 

como matéria fática controvertida, os seguintes fatos: a) a 

existência/inexistência da relação contratual; b) a existência/inexistência 

de aceite e de entrega da mercadoria, objeto da duplicata mercantil; c) o 

fato de o autor ter experimentado danos de natureza moral; d) o fato de a 

instituição financeira requerida ter excedido os poderes do mandato, agido 

de modo negligente ou, alertada sobre a existência de falha do título, ainda 

assim ter realizado o apontamento do protesto; e) a prática de ato que 

caracteriza litigância de má-fé. Consiste questão de direito relevante: a) a 

competência para a lavratura do protesto; b) a nulidade/validade do 

protesto do título; c) a existência dos requisitos da responsabilidade civil e 

dos danos e a sua quantificação; d) a existência do direito à repetição do 

indébito.Provas deferidas: considero que a prova testemunhal se 

consolida como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e 

complementação da prova material/documental anexada no processo. 

DETERMINO que o requerente apresente, no prazo de 10 dias, o projeto da 

obra de construção do armazém de sua propriedade e as notas fiscais, 

que representam a aquisição de pedra e areia para utilização na obra. 

Registre-se que a não-apresentação injustificada dos documentos produz, 

como consequência, a admissão, com a pecha de verdadeiros os fatos 

que, por meio dos referidos documentos, a parte adversa pretendia 

provar.Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova deverá prestar 

reverência à regra geral prevista no art. 373, inc I e II do CPC.Designo o dia 

06 de junho de 2018, às 13h30min, para realização de audiência de 

instrução. concedo às partes o prazo comum de 15 dias para 

apresentarem rol de testemunhas, sob a pena de preclusão.Incumbe ao 

advogado constituído pela parte informar ou intimar a testemunha arrolada 

acerca do agendamento da audiência de instrução.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102619 Nr: 24-85.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA ZANOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 24-85.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Elvira Zanotto contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que visa a satisfação da 

obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86443 Nr: 237-62.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EBERHARDT, EUNICE ZENAIDE 

MACIEL EBERHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Processo n.º 237-62.2013.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Jorge Luiz Zanon 

contra Gilberto Eberhardt e Eunice Zenaide Maciel Eberhardt, que visa a 

satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81899 Nr: 1175-91.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, Marlucy Pereira da Silva - OAB:16016, MAURICIO 

VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1175-91.2012.8.11.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de atestar se a 

autarquia requerida, devidamente intimada, veiculou impugnação à 

execução. Não havendo manifestação, com fundamento no conteúdo do 

art. 535, § 3.º do Código de Processo Civil, DETERMINO que se providencie 

o pagamento da quantia em dinheiro exigida no requerimento de 

cumprimento de sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86174 Nr: 5862-14.2012.811.0045

 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: ANGELICA DRZERISKI ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5862-14.2002.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol da exequente.

Intime-se a exequente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT]. Intime-se a 

exequente, através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, decline se a executada realizou a quitação integral da 

obrigação, registrando-se que a ausência de manifestação no prazo 
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indicado, implicará em manifestação implícita de concordância quanto a 

extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Depois, venham 

conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 122632 Nr: 1929-91.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHA JUSTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1929-91.2016.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida, sob pena de arquivamento do 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32802 Nr: 2547-80.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNC, FNC, RNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2547-80.2009.811.0045.

Intimem-se os exequentes para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

comprovem a quitação das despesas de distribuição da carta precatória 

expedida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 11258 Nr: 229-03.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR KREIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOASOL COOP. AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO * - OAB:4.070, JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - 

OAB:7898-B, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:2.841-E

 Processo n.º 229-03.2004.811.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90936 Nr: 4833-89.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXECUTIVE HOTEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS DANIEL DINIZ - 

OAB:20265/O, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4833-89.2013.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 20 (vinte) dias, comprove a 

quitação das despesas de distribuição da carta precatória expedida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39158 Nr: 4183-47.2010.811.0045

 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: IVAN SERGIO LAZAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSOVEL TRANSPORTES OURO VERDE 

LTDA, ROBSON FRANCISCO SANTOS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, Guilherme Francisco Dorigan - OAB:15110-A, PAULO 

SÉRGIO DANIEL - OAB:MT 9173-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 Processo n.º 4183-47.2010.811.0045.

Intime-se o autor/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões ao recurso adesivo [art. 1.010, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame da 

matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120469 Nr: 794-44.2016.811.0045

 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: LEONIR CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 794-44.2016.811.0045.

Intime-se o apelado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente as 

contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, 

remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119786 Nr: 438-49.2016.811.0045

 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: UNIGRÃOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE RAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ALMEIDA PEREIRA, ELTON BLASCKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANUSA SERENA ONEDA - 

OAB:13.124-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 438-49.2016.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 20 (vinte) dias, comprove a 

distribuição da carta precatória expedida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,
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Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98037 Nr: 4392-74.2014.811.0045

 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: ANTONIO ALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por Antonio Alves Ramos contra o INSS, para o fim de:a) CONFIRMAR, na 

sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida e, 

como corolário natural, DETERMINAR que o INSS realize o pagamento do 

benefício de auxílio-doença, para o requerente Antonio Alves Ramos, 

contado a partir da cessação administrativa (31/07/2013), até a data da 

juntada aos autos do laudo médico (13/03/2017), a partir de quando 

deverá converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez;b) CONDENAR a autarquia requerida no pagamento dos valores 

das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, devendo incidir 

juros de mora desde a citação ou desde quando devidos, se posteriores à 

citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, além 

de correção monetária pelo INPC, desde quando cada benefício for devido, 

compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no período;c) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito. ESTABELEÇO que a autarquia requerida deva ficar isenta do 

pagamento das custas judiciais.Com relação aos honorários de advogado 

decorrentes da sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 

3.º do Código de Processo Civil, CONDENO a autarquia requerida no 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados no percentual de 10% do valor da condenação [Súmula n.º 111 do 

STJ], dado a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do 

advogado e o lapso de tempo em que o processo tramitou.DEIXO DE 

DETERMINAR a remessa necessária da sentença, visto que o valor total 

da condenação, na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 

1.000 (um mil) salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo 

estabelecido para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o 

referido termo e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de 

Processo Civil].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 02 de abril de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32768 Nr: 2516-60.2009.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO MASSAO MURAKAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA - OAB:17224/RS

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, na petição 

inicial da ação revisional, para o fim de:a) CONFIRMAR, de forma parcial, a 

tutela de urgência precedentemente concedida, DETERMINAR que o réu 

exclua, ou, se for o caso, se abstenha de inserir o nome do autor nos 

órgãos de restrição ao crédito, em relação à dívida oriunda das cédulas de 

crédito rural nº 35.493-7/03 e nº 50.778-4/04;b) DECRETAR a nulidade das 

cláusulas contratuais, preconizadas no âmbito das cédulas de crédito 

rural nº 27.871-8/02, nº 35.493-7/03 e nº 50.778-4/04, e que: b.1) 

preconizam e autorizam a cobrança de juros remuneratórios em 

percentual que excede o patamar de 12% ao ano; b.2) preveem a 

cobrança e a exigibilidade da comissão de reserva de crédito; b.3) 

estipulam a cobrança de multa contratual, em percentual progressivo, até 

o limite do patamar de 10%; b.4) preveem a cobrança de juros de mora em 

percentual que extrapola o patamar de 1% ao ano;c) RECONHECER a 

descaracterização da mora do devedor em relação às cédulas de crédito 

rural nº 35.493-7/03 e nº 50.778-4/04 e DETERMINAR, no âmbito das 

cédulas de crédito rural nº 27.871-8/02, nº 35.493-7/03 e nº 50.778-4/04: 

c.1) que o percentual de incidência de juros remuneratórios se 

circunscreva a 12% ao ano; c.2) que o percentual de incidência de juros 

de mora se circunscreva ao patamar de 1% ao ano; c.3 a limitação do 

percentual da multa contratual para o patamar de 2% da totalidade do valor 

do débito; c.4) a exclusão da cobrança e a exigibilidade da comissão de 

reserva de crédito;d) INDEFERIR os demais requerimentos;e) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito. deverá 

arcar, o requerente, com 33% das custas processuais e a companhia 

requerida com os demais 66% remanescentes.CONDENO o requerente, no 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados no percentual de 20% do valor atribuído à causa e, também, a 

instituição financeira embargada no pagamento de honorários de 

advogado, arbitrados na proporção de 20% do valor atribuído à causa, 

vedada a possibilidade de compensação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89137 Nr: 3042-85.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRUTURARTE ESTRUTURAS METALICAS 

LTDA-ME, ACREMILSO MANOEL ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3042-85.2013.811.0045 – CÓD. 89137.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida. Após, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de bloqueio de valores.

Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83719 Nr: 3218-98.2012.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO MASSAO MURAKAMI, ROSANA YUMI 

KAWANO MURAKAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA - OAB:17224/RS

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, na petição 

inicial dos embargos de devedor, para o fim de:a) DECRETAR a nulidade 

das cláusulas contratuais, preconizadas no âmbito das cédulas de crédito 

rural nº 27.871-8/02 e nº 35.493-7/03, e que: a.1) preconizam e autorizam 

a cobrança de juros remuneratórios em percentual que excede o patamar 

de 12% ao ano (somente a cédula nº 35.493-7/03); a.2) preveem a 

cobrança e a exigibilidade da comissão de reserva de crédito; a.3) 

estipulam a cobrança de multa contratual, em percentual progressivo, até 

o limite do patamar de 10%; a.4) preveem a cobrança de juros de mora em 

percentual que extrapola o patamar de 1% ao ano;b) RECONHECER a 

descaracterização da mora do devedor, em relação à cédula de crédito 

rural nº 35.493-7/03 e DETERMINAR, no âmbito das cédulas de crédito 

rural nº 27.871-8/02 e nº 35.493-7/03: b.1) que o percentual de incidência 

de juros remuneratórios se circunscreva a 12% ao ano, exceto se 

pactuados em menor quantificação; b.2) que o percentual de incidência de 

juros de mora se circunscreva ao patamar de 1% ao ano; b.3 a limitação 

do percentual da multa contratual para o patamar de 2% da totalidade do 

valor do débito; b.4) a exclusão da cobrança e a exigibilidade da comissão 

de reserva de crédito;c) INDEFERIR os demais requerimentos;d) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito.deverá arcar, os embargantes, com 33% das custas processuais e a 

companhia embargada com os demais 66% remanescentes. CONDENO os 

embargantes, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da 

parte adversa, fixados no percentual de 20% do valor atribuído à causa e, 

também, a instituição financeira embargada no pagamento de honorários 
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de advogado, arbitrados na proporção de 20% do valor atribuído à causa, 

vedada a possibilidade de compensação.Uma vez preclusa a presente 

decisão, DETERMINO que seja trasladada cópia integral do presente 

veredicto à demanda executiva que se encontra em apenso.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 03 de abril de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83788 Nr: 28877-12.2012.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO MASSAO MURAKAMI, ROSANA YUMI 

KAWANO MURAKAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA - OAB:17224/RS

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, na petição 

inicial dos embargos de devedor, para o fim de:a) DECRETAR a nulidade 

das cláusulas contratuais, preconizadas no âmbito da cédula de crédito 

rural n.º 50.778-4/04, e que: a.1) preconizam e autorizam a cobrança de 

juros remuneratórios em percentual que excede o patamar de 12% ao ano; 

a.2) preveem a cobrança e a exigibilidade da comissão de reserva de 

crédito; a.3) estipulam a cobrança de multa contratual, em percentual 

progressivo, até o limite do patamar de 10%; a.4) preveem a cobrança de 

juros de mora em percentual que extrapola o patamar de 1% ao ano;b) 

RECONHECER a descaracterização da mora do devedor e DETERMINAR, 

no âmbito da cédula de crédito rural nº 50.778-4/04: b.1) que o percentual 

de incidência de juros remuneratórios se circunscreva a 12% ao ano, 

exceto se pactuados em menor quantificação; b.2) que o percentual de 

incidência de juros de mora se circunscreva ao patamar de 1% ao ano; 

b.3 a limitação do percentual da multa contratual para o patamar de 2% da 

totalidade do valor do débito; b.4) a exclusão da cobrança e a exigibilidade 

da comissão de reserva de crédito;c) INDEFERIR os demais 

requerimentos;d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito. deverá arcar, os embargantes, com 33% 

das custas processuais e a companhia embargada com os demais 66% 

remanescentes. CONDENO os embargantes, no pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 20% 

do valor atribuído à causa e, também, a instituição financeira embargada 

no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 

20% do valor atribuído à causa, vedada a possibilidade de compensação 

[art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil].Uma vez preclusa a presente 

decisão, DETERMINO que seja trasladada cópia integral do presente 

veredicto à demanda executiva que se encontra em apenso.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 03 de abril de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95941 Nr: 2684-86.2014.811.0045

 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: APARECIDA FATIMA DE ALEXANDRE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por Aparecida Fatima de Alexandre Mattos contra o INSS, para o fim de, 

CONFIRMAR a tutela de urgência concedida e, como consequência 

direta:a) DETERMINAR ao INSS que conceda o benefício do amparo 

assistencial para a requerente Aparecida Fatima de Alexandre Mattos, a 

ser contabilizado a partir da data do requerimento administrativo 

(04/02/2014 – fl. 21), devendo perceber mensalmente um salário mínimo, 

com espeque no conteúdo dos art. 203, inc V da CRFB/88, art. 20 da Lei 

n.º 8.742/1993 e art. 34 da Lei n.º 10.741/2003;b) CONDENAR a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período;c) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inc 

I do CPC.Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, 

§ 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 

7.603/2001, ESTABELEÇO que a autarquia requerida deve ficar isenta do 

pagamento das custas judiciais.Com relação aos honorários de advogado 

decorrentes da sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 

3.º do CPC, CONDENO a autarquia requerida no pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% 

do valor da condenação, dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou.DEIXO DE DETERMINAR a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 salários mínimos, considerado o 

valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e o lapso 

temporal que se registra entre o referido termo e a data da sentença.P. R. 

I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42435 Nr: 2744-64.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALYDE JOSÉ RODRIGUES, MARIA HELENA 

EVEGARTH RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30979 Nr: 823-41.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTINA CATARINA MENEGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94578 Nr: 1509-57.2014.811.0045

 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: GGF TRANSPORTES LTDA, GGF FAZENDAS LTDA, 

COCANORTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, PALOMA 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, GGF FAZENDAS LTDA, CLAUDIO 

MUHAMMAD JABER & CIA LTDA, DIVA NOBRES PEDROSO, M A PISONI E 

CIA LTDA ME, ODAGIR ANTONIO UGOLINI, ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA, 

BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MARIN ROSSATO, 

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8.353/MT, ROBSON AVILA SCARINCI - OAB:6939/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, GABRIELA ESTHER ZANCO - OAB:RS/83.410, 

VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 intimação da parte autora Pasqualotto e Pasqualotto Ltda para informar os 

dados bancários.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85285 Nr: 4863-61.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICADORA JUARA LTDA - ME, LUCINEIDE DIAS 

SAPORSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYFLAN DOUGLAS DE OLIVEIRA MARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4863-61.2012.811.0045.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida por 

Retificadora Juara Ltda – ME contra Rayflan Douglas de Oliveira Mark, em 

que objetiva a satisfação do crédito descrito na petição inicial.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte exequente, devidamente intimada para promover o andamento 

do processo, quedou-se inerte. Por via de consequência, diante desta 

moldura, tomando-se em consideração que o andamento do processo está 

paralisado por período superior a um ano, por negligência e inércia da 

parte exequente, considero que a extinção do feito, sem a abordagem de 

seu mérito, é medida que se impõe.

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso II e § 

1.º do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito.

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da ação.

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

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105169 Nr: 1377-63.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DIEGO KIRST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35750 Nr: 768-56.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO DALLAGNOL, ADELAR DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ AGOSTINHO HAMERA - 

OAB:45537, Nivaldo José Bello Júnior - OAB:76734, TARCISIO 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Intimação da parte requerida por seu procurador, para que promova o 

depósito do valor de R$ 3.080,00(três mil e oitenta reais)em juízo, 

referente aos honorários periciais, conforme indicado ás fls. 261/263.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98254 Nr: 4577-15.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO VITOR DE SOUSA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADALBERTO VITOR DE SOUSA FILHO, 

Cpf: 04641935327, Rg: 035333272008-7, Filiação: Erondina Aguiar Moura 

e Adalberto Vitor de Sousa, data de nascimento: 11/11/1990, brasileiro(a), 

natural de São Luis-MA, convivente, Telefone 66 9661-7803. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acima 

qualificado, de acordo com o despacho e com a Denúncia, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, 

cientificando-o(a, s) do inteiro teor da referida denúncia, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias;

Resumo da Inicial: Consta nos referidos autos que, aos 12/01/2014, 

durante a madrugada, nas dependências da Rodoviária Municipal, nesta 

cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado foi preso em flagrante 

delito por portar arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com 

determinação legal e regulamentar. Assim agindo, o denunciado 

ADALBERTO VITOR DE SOUSA FILHO teve sua conduta amoldada ao 

artigo 14 da Lei Federal nº 10.826/03, razão pela qual é neste ato, 

denunciado pelo Ministério Público Estadual, requerendo que Vossa 

Excelência receba e autue a presente DENÚNCIA, a instaurar o 

competente procedimental, citando o acusado e prosseguindo-se com o 

feito até ulterior sentença condenatória.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi 

posta em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do 

Código de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

do artigo 395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão 

no fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos 

pressupostos processuais e condições para o exercício da ação penal, 

bem como existir nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a 

caracterizar justa causa para o exercício da ação penal. 2. Cite-se o 

acusado e intime-o para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de 

Justiça deverá indagar o denunciado, se o mesmo possui advogado 

constituído, e caso não possua, se tem condições de constituir advogado. 

Caso o denunciado não apresente a resposta no prazo legal ou não 

constitua Defensor ou informe não possuir condições de constituir 

advogado, nomeio desde já para a defesa do mesmo o ilustre Defensor 

Público que oficia nesta Vara, devendo ser intimado da nomeação bem 

como para oferecer resposta à acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, 

§2º, do CPP, com as alterações da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado 

para citação pessoal e nem sendo o caso de citação por hora certa (art. 

362, do CPP), fica desde já ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 

363, §1°, CPP).3. INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério 

Público, que objetiva a requisição de informações, dirigidas à 

órgãos/repartições públicas, com o propósito de obter folha/certidão de 

antecedentes criminais em nome do réu. É que, segundo o feitio da 

legislação de regência, o Ministério Público, na condição de dominus litis e 

atuando na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de 

conduzir/promover diligências investigatórias e requisitar/solicitar 

diretamente documentos e informações [art. 129, incisos VI e VIII da 

CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 

13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo Penal]. O Poder 

Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice . 4. Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso III, da CNGC/MT). 5. Após, venham-me os autos conclusos.6. Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 
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legais.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniele Ferreira dos 

Santos Olive, digitei.

Lucas do Rio Verde, 02 de março de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109496 Nr: 3654-52.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIRO ANTONIO PINHEIRO 

DA SILVA - OAB:9331/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIAGO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, 

Cpf: 04125255180, Rg: 1725568-6, Filiação: Valdirene Alves de Oliveira, 

data de nascimento: 24/07/1992, brasileiro(a), natural de Arenápolis-MT, 

solteiro(a), prestador de serviços, Telefone 65-33835716. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) Réu(s) acima qualificado(a,s) para 

comparecer(em) à Sessão de Julgamento já designada por este Juízo 

Deprecante, conforme dados abaixo, para ser INTERROGADO(A). DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) que se realizará 

no dia 02/10/2018, às 08:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Denúncia - fls. 05/08.Recebimento da 

denúncia em 29/06/2015 – fls. 75/77.Citação pessoal do acusado – fl. 

85.Resposta à acusação por meio de Advogado constituído – fl. 

90.Instrução Probatória – fls. 108/114.Memoriais Escritos da Acusação – 

fls. 115/128.Memoriais Escritos da Defesa – fls. 138/144.Pronúncia – fls. 

155/158, dando o réu Thiago Henrique Alves de Oliveira como incurso no 

crime de homicídio simples tentado (art. 121, caput c/c artigo 14, inciso II, 

ambos do Código Penal).Intimação pessoal do acusado da sentença de 

pronúncia – fl. 163.Trânsito em Julgado da sentença – fl. 167.É o sucinto 

relatório, e não havendo nulidades a serem sanadas ou fatos a serem 

esclarecidos (Art. 423, I, do CPP), o presente feito encontra-se pronto 

para julgamento pelo Tribunal do Júri.Defiro o rol de testemunhas 

apresentado pelas partes às fls. 170 e 172.Designo julgamento para o dia 

02 de outubro de 2018, às 08h00min.Intime-se o Ministério Público, o réu, 

requisitando-o, se necessário e, seu Defensor, bem como as testemunhas 

arroladas pelas partes na fase do art. 422, do CPP, residentes nesta 

Comarca.Quanto as residentes fora desta Comarca faculto as partes a 

apresentação das mesmas, independentemente de intimação (RTs 

519/434, 464/349, 558/312, 559/312).A Gestora Judicial providenciará o 

preparo do presente processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, 

devendo observar cumprir todas as formalidades legais.Cumpra-se.

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, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 05 de abril de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96409 Nr: 3068-49.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARDOSO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CARDOSO FILHO, Cpf: 

53796500153, Rg: 386161, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDER À CITAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, de 

acordo com o despacho e a Denúncia, cujas cópias seguem anexas, 

como partes integrantes deste mandado, cientificando-o do inteiro teor da 

referida denúncia, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Resumo da Inicial: Consta nos referidos autos que, no dia 26 de abril de 

2013, por volta das 22h, na BR 163 KM 687, nesta cidade de Lucas do Rio 

Verde, o denunciado, LUIZ CARDOSO FILHO, possuía arma de fogo, qual 

seja, uma espingarda, calibre 32, marca Rossi, número de série 0337350, 

cano longo liso, cabo de madeira, com capacidade para uma minução, bem 

como duas munições deflagradas, uma espoleta, CBC, intacta, um 

recipiente com balins e um recipiente com pólvora, de uso permitido, em 

desacordo com a determinação legal e regulamentar. Ante o exposto, o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece DENÚNCIA contra 

LUIZ CARDOSO FILHO, como incurso no artigo 12 da Lei Federal nº 

10.826/03, requerendo que, seja recebida e autuada, seja o denunciado 

citado para apresentar defesa escrita em 10 dias, adotando-se a seguir 

os demias procedimentos legais, nos termos dos artigos 396 do CPP.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi 

posta em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do 

Código de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

do artigo 395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão 

no fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos 

pressupostos processuais e condições para o exercício da ação penal, 

bem como existir nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a 

caracterizar justa causa para o exercício da ação penal. 2. Cite-se o 

acusado e intime-o para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de 

Justiça deverá indagar o denunciado, se o mesmo possui advogado 

constituído, e caso não possua, se tem condições de constituir advogado. 

Caso o denunciado não apresente a resposta no prazo legal ou não 

constitua Defensor ou informe não possuir condições de constituir 

advogado, nomeio desde já para a defesa do mesmo o ilustre Defensor 

Público que oficia nesta Vara, devendo ser intimado da nomeação bem 

como para oferecer resposta à acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, 

§2º, do CPP, com as alterações da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado 

para citação pessoal e nem sendo o caso de citação por hora certa (art. 

362, do CPP), fica desde já ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 

363, §1°, CPP).3. INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério 

Público, que objetiva a requisição de informações, dirigidas à 

órgãos/repartições públicas, com o propósito de obter folha/certidão de 

antecedentes criminais em nome do réu. É que, segundo o feitio da 

legislação de regência, o Ministério Público, na condição de dominus litis e 

atuando na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de 

conduzir/promover diligências investigatórias e requisitar/solicitar 

diretamente documentos e informações [art. 129, incisos VI e VIII da 

CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 

13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo Penal]. O Poder 

Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice . 4. Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso III, da CNGC/MT). 5. Após, venham-me os autos conclusos.6. Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniele Ferreira dos 

Santos Olive, digitei.

Lucas do Rio Verde, 06 de abril de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 152308 Nr: 1281-43.2018.811.0045

 AÇÃO: Interpelações->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VETOR TECNOLOGIA LTDA, LAURO MATHIAS 

NETO, CLAUDIO MANOLE SILVA BEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SERPA - OAB:20038/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda, com fundamento no 

artigo 144 do Código Penal Brasileiro, ajuizou interpelação judicial criminal 

contra Vetor Tecnologia Ltda, visando analisar a conduta do interpelado 

para eventual propositura de queixa-crime pela prática de crime contra a 

honra.

 In casu, eventual crime contra a honra apurado, possivelmente, será 

julgado perante o Juizado Especial Criminal desta Comarca, ante as penas 

em abstrato cominadas aos mesmos.

 Assim sendo, nos termos do preconizado no artigo 61 da Lei nº. 9.099/95, 

o presente pedido deve ser processado e julgado perante o Juizado 

Especial Criminal desta Comarca.

ISSO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, DECLINO da 

competência para processar e julgar o presente feito em favor do Juizado 

Especial Criminal desta Comarca, com fulcro na Lei nº 9.099/95, a quem os 

autos devem ser imediatamente encaminhados, com as baixas 

necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 91510 Nr: 5386-39.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE VIEIRA DE MOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimar os advogados do réu para apresentarem memoriais finais no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 29904 Nr: 577-45.2009.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO BRUNO BARROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

DE REZENDE - OAB:10955/MT, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 Vistos etc.,

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o acusado Aluizio Bruno 

Barros Filho foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa, conforme sentença de fls. 220/222, 

datada de 20/01/2014, a qual transitou em julgado para a acusação, como 

se vê da certidão de fl. 259.

Por força do preconizado no § 1o c/c o §2o, ambos do artigo 110 do 

Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito 

em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada, não podendo 

ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da 

queixa.

Assim sendo, verifica-se que o lapso temporal exigido para ocorrência da 

prescrição no presente caso é de 04 (quatro) anos, respectivamente, 

conforme o disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro.

Com efeito, ocorreu a prescrição.

 Ora, da data do recebimento da denúncia (17/03/2009) até a data da 

prolação da sentença (20/01/2014), se passaram mais de 04 (quatro) 

anos, tempo hábil para operar o decurso do prazo prescricional.

Não se pode olvidar que, de igual forma, a pena de multa encontra-se 

prescrita, uma vez que o artigo 114, inciso II, do CP estabelece, in verbis:

“Art. 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá:

II – no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de 

liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou 

cumulativamente aplicada”.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 1a figura, c/c o 

artigo 110, §§ 1o e 2o, c/c o artigo 109, inciso V, todos do Código Penal 

Brasileiro, c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ALUIZIO BRUNO BARROS FILHO, 

qualificado nos autos.

P. R. I.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações e baixas 

necessárias.

Em seguida, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002301-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KIDAO TRANSPORTES E SERVICOS DE MUNCK LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002301-23.2016.8.11.0045 REQUERENTE: KIDAO 

TRANSPORTES E SERVICOS DE MUNCK LTDA - ME REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 quanto ao pagamento da condenação e requerem a 

homologação do mesmo (Id. 5064472). 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. 5064472, 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, 01 de março 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-96.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN FERREIRA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ARDENGHI BRIZOLLA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010357-96.2011.8.11.0045 REQUERENTE: IVAN FERREIRA DA 

SILVA - ME REQUERIDO: ADAO ARDENGHI BRIZOLLA JUNIOR Vistos. 

INDEFIRO o requerimento de busca do endereço do executado, uma vez 

que o sistema SIEL exige informações tais como: a data de nascimento do 

reclamado e o nome de sua genitora. Sendo assim, intime-se a parte 

autora apresentar os citados dados, ou apresentar novo endereço da 

reclamada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 
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Verde/MT, 01 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

QUALITYFLEX COMERCIO E MARKETING LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY BUENO LANGER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002047-16.2017.8.11.0045 REQUERENTE: QUALITYFLEX 

COMERCIO E MARKETING LTDA - ME REQUERIDO: SUELY BUENO 

LANGER Vistos. INDEFIRO o requerimento veiculado no Id. nº 11198115, 

uma vez que o sistema SIEL exige informações tais como: a data de 

nascimento da reclamada e o nome de sua genitora. Sendo assim, 

intime-se a parte autora apresentar os citados dados, ou apresentar novo 

endereço da reclamada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 

As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 01 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002915-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIELES CAMPOS PRESTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002915-91.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NIELES CAMPOS 

PRESTES REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, RN COMERCIO 

VAREJISTA 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. Primeiramente, de suma 

importância frisar, por conveniente, que se afigura desnecessária a 

produção de prova em audiência, na medida em que não desponta como 

instrumento decisivo para o regular deslinde do processo, porquanto as 

provas produzidas pelas partes, são suficientes para a compreensão dos 

acontecimentos e totalmente aptas para a prolação de julgamento da lide. 

Afasto a preliminar de ilegitimidade da Reclamada RN COMÉRCIO 

VAREJISTA argüida na contestação, pois estamos diante da 

responsabilidade solidária, entre as partes, conforme art. 18 do CDC. 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 Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Destarte, enfrentadas tais 

questões e superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo da 

demanda. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO cc INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por NIELES 

CAMPOS PRESTES, em desfavor de DISMOBRÁS IMP. EXP. E DISTR. DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. e RICARDO ELETRO. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do 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. Nesta toada, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte requerente, alega 

que houve a manutenção indevida de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito, por dívida já adimplida. Ressalte-se no caso, se incumbiu o 

autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na manutenção da negativação de seu nome desde 

2016, o dano moral e nexo causal. 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). D’outra banda, no que tange ao pedido de 

condenação por danos morais, penso que deva ser objeto de admissão. 

Ocorre que, o dano moral consolida-se como sendo todas aquelas lesões 

que têm a especial virtude de catalisar abalos a um bem integrante da 

personalidade do indivíduo [art. 1.º, inciso III e art. 5.º, incisos X e XII da 

CRFB/88; art. 11 e art. 21, todos do Código Civil de 2002. Há, na verdade, 

através da protagonização de uma conduta beligerante, violação a direito 

personalíssimo, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a incolumidade 

psicológica, de forma a causar sofrimento, vexame e humilhação, que 

interfira no comportamento psíquico do ser; o dano moral possui como 

causa de reparação a ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram 

a personalidade do indivíduo e pressupõe a ocorrência de um sofrimento 

psíquico a ser suportado. Por conseguinte, ao destrinchar o acervo de 

informações engendradas nos autos, depreende-se, máxime das 

circunstâncias que envolveram os fatos sub judice , que todo o ocorrido 

limitou-se à ação da empresa reclamada que, de forma abusiva, procedeu 

à inscrição do nome da consumidora/reclamante nos cadastros de 

inadimplentes. De fato, não se pode negar valor à premissa de que a 

existência de registro negativo no banco de dados da SPC e SERASA dá 

ensejo à perturbação emocional ao indivíduo, que causa abalo a 

incolumidade psicológica, ao dinamizar na sua psique sentimento de 

desvalia e desprezo absoluto, decorrente de relação de consumo mal 

resolvida, causadora de transtornos mais intensos do que aqueles que se 

podia esperar, principalmente contratempos e constrangimentos 

desnecessários. Exatamente nesta toada, depreende-se que a existência 

do dano moral decorre in re ipsa , de tal sorte que a responsabilidade do 

agente exsurge do simples fato da violação do direito, sendo irrelevante a 

demonstração do prejuízo em concreto, o qual vem presumido em face da 

conjuntura fática entabulada; o dano consuma-se com a inscrição indevida 

nos cadastros de inadimplentes, nada mais sendo necessário provar, eis 

por que o dano moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano 

fático probatório. Dessa forma, entendo caracterizado o sofrimento 

psíquico da reclamante, como de qualquer outra pessoa em semelhante 

circunstância vexatória, que, ao manter o seu nome irregularmente inscrito 

nos cadastros de proteção ao crédito do SPC e SERASA foi submetida a 

contratempos e constrangimentos desnecessários. Logo, uma vez 

definidos o dever de indenizar e a ocorrência de prejuízos, passo, 

portanto, a aquilatar a quantificação do dano moral suportado pela 

reclamante. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes do SCPC e 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 (seis mil reais), como forma de minimizar os 

transtornos gerados pela manutenção ilegal do nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito, sem que se configure enriquecimento 

sem causa para o ofendido. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Confirmar a 

liminar concedida no ID 9352022, tornando-a definitiva; b) Condenar as 

reclamadas (solidariamente), a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 
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arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 26 de fevereiro de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, 

Juíza Leiga. I. Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . [1] II. Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-38.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR FARIAS DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001621-38.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ALTAMIR FARIAS 

DE FRANCA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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. 4659947 e 4666227, 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. 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, 01 de março de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-29.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO SOCCOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT0012007A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010053-29.2013.8.11.0045 REQUERENTE: LUIS AUGUSTO 

SOCCOL REQUERIDO: USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA 

Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e 

DECIDO. Ante o cumprimento integral da obrigação, realizada pela penhora 

constante no Id. 3317909, 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, 01 de março 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011353-89.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANICA COMERCIO DE ELETROMOVEIS - EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011353-89.2014.8.11.0045 REQUERENTE: ADEMAR 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: MANICA COMERCIO DE 

ELETROMOVEIS - EIRELI Vistos. Cuida-se de execução de sentença 

movida por Ademar Rodrigues da Silva contra MANICA COMERCIO DE 

ELETROMOVEIS, todos qualificados nos autos. O executado intimado para 

efetuar o pagamento sob pena de multa, quedou-se inerte. Houve uma 

tentativa de localização de ativos financeiros nas contas do executado, 

bem como busca no sistema RENAJUD no entanto, sem sucesso (id. 

1482696 e 10449754). O exequente pleiteia pela desconsideração da 

personalidade jurídica, a inscrição do devedor no cadastro de 

inadimplentes e penhora no BANCEJUD e RENAJUD. É o relatório. Decido. 

A respeito do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica 

da empresa requerida, incumbe-me ressaltar que a medida requerida 

configura-se extrema, de modo que se faz necessária a comprovação de 

abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade 

ou pela confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil, vejamos: 

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo 

desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a 

requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir 

no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de 

obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores 

ou sócios da pessoa jurídica. Ou seja, há necessidade de que a empresa, 

em sua dissolução, ainda que de modo irregular, esteja investida de má-fé, 

de forma a fraudar a condução dos negócios pertencentes à empresa e, 

ao que tudo indica, compulsando o material cognitivo engendrado no 

processo, não há qualquer demonstração inequívoca de que houve abuso 

da personalidade jurídica, com o objetivo de lesar direito de terceiro, o que 

incumbe ao autor comprovar de acordo com o art. 133, § 1º e 373, inciso I 

do CPC, vejamos: Art. 133. O incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério 

Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos 

previstos em lei. (...) Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; Ademais, verificam-se nos autos 

que não foram esgotadas todos os meios de penhora na forma do art. 835 

do CPC, tanto que no feito houve apenas a penhora realizada pelo 

BACENJUD e REANJUD em desfavor do executado, tampouco houve 

indicação de bens para penhorar. Isto posto, pelos fatos e fundamentos 

expostos, indefiro o pedido formulado pelo autor para desconsiderar a 

personalidade jurídica. Quanto ao requerimento de inclusão do executado 

no cadastro de inadimplentes, verifica-se que merece ser acolhido. Desta 

forma, EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, em nome do executado, nos termos do art. 782, 

§3º do CPC/2015, perante o Cartório de Protesto e Títulos desta Comarca, 

bem como a inscrição nos órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA. 

Intime-se o exquente da decisão, bem como para se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011337-04.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JUNIOR LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 24/05/2018, ÀS 13H30MIN.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN MEDONCA REZENDE (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 24/05/2018. às 13:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000002-73.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE BRITO CRAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000002-73.2016.811.0045 Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por Telefônica Brasil S/A, requerendo que seja 

sanada a omissão na r. sentença proferida no Id. 1412879. Os embargos 

são tempestivos, posto que interpostos dentro do prazo legal, portanto 

recebo-os. É o necessário. DECIDO. Nota-se que o requerido opôs 

embargos de declaração, pretendendo seja sanada suposta omissão 

existente na sentença, alegação que não merece prosperar. Inicialmente, 

esclareça-se que os embargos de declaração têm a finalidade apenas de 

esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao exame do 

mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual 

obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando 

for omitido ponto o sobre o qual devia pronunciar-se o juiz. O objetivo do 

presente embargos de declaração é a manifestação sobre ponto “omisso, 

obscuro”, porventura existente na decisão prolatada. Pois bem, analisando 

com esmero a decisão vergastada, constata-se a inexistência dos 

alegados vícios no julgado atacado, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição. Com efeito, os embargos de declaração 

têm cabimento quando há omissão, obscuridade ou contradição da 

decisão ao ponto que necessariamente o magistrado deveria 

pronunciar-se, sendo certo que a insatisfação e consequente reforma da 

decisão deverá ser objeto de recurso pertinente. Isto posto, mantenho a 

decisão proferida e REJEITO os embargos de declaração, com fundamento 

no art. 1.022, I do CPC c.c art. 48 da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 01 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010832-81.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULLER MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS PULIDO GUADANHIN OAB - MT0011006A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010832-81.2013.8.11.0045 EXEQUENTE: NELSON DOS 

SANTOS EXECUTADO: MULLER MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - 

ME Vistos. DEFIRO o requerimento de penhora on-line no valor de R$ 

4.807,27 (quatro mil, oitocentos e sete reais e vinte e sete centavos), 

conforme cálculo no Id. 10121046. 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, 28 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011798-73.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO DELLA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL NOERI ALBERTI (REQUERIDO)

ALBERTI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011798-73.2015.8.11.0045 REQUERENTE: CEZAR AUGUSTO 

DELLA JUSTINA REQUERIDO: JOEL NOERI ALBERTI, ALBERTI & CIA LTDA 

- ME Vistos. DEFIRO o requerimento de penhora on-line no valor de R$ 

22.779,53 (vinte e dois mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e 

três centavos), conforme cálculo no Id. 11739227. 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, 28 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010578-74.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010578-74.2014.8.11.0045 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: EVALDO DA SILVA Vistos. DEFIRO o requerimento de 

penhora on-line no valor de R$ 3.568,35 (três mil, quinhentos e sessenta e 

oito reais e trinta e cinco centavos), conforme cálculo no Id. 11662560. 

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, 28 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010249-91.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO (EXECUTADO)

NOVA DROGAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo:  8010249-91 .2016.8 .11 .0045 EXEQUENTE:  THOP 

CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP 

EXECUTADO: LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO, NOVA 
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DROGAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 

Vistos. DEFIRO o requerimento de penhora on-line no valor de R$ 5.429,83 

(cinco mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), 

conforme cálculo no Id. 11646109. 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, 28 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-02.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ALOISIO ESCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ANTONIO PINA (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010350-02.2014.811.0045 Vistos. Intimem-se as partes para 

que se manifestem quanto à informação constante no id. 6857412, no 

prazo de 10 dias. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 06 de março 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010444-52.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU OAB - MT11705/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR PALAVER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010444-52.2011.8.11.0045 EXEQUENTE: VINICIUS 

BITENCOURT ESTANISLAU EXECUTADO: CEZAR PALAVER Vistos. 

DEFIRO o requerimento de penhora on-line no valor de R$ 22.518,73 (vinte 

e dois mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e três centavos), conforme 

cálculo no Id. 11679901. 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, 28 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000508-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON EDEVAL FIGUEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 24/05/2018. às 14:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA SOARES DE RESENDE PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE LOPES DA SILVA OAB - MT0021970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO SCHWARTZ (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 24/05/2018 Hora: 

14:45, a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA SOARES DE RESENDE PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE LOPES DA SILVA OAB - MT0021970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO SCHWARTZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000627-73.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: PRISCILA SOARES 

DE RESENDE PADILHA EXECUTADO: JULIO SCHWARTZ Vistos. 

Analisando os autos, verifica-se que o contrato de locação não possui 

força executiva, isto porque o presente instrumento não possui a 

assinatura de duas testemunhas, de acordo com a regra do artigo 784, II, 

do CPC. Desta forma, a demanda deverá seguir como ação de cobrança. 

Sendo assim, chamo o feito à ordem, declaro nula a decisão de id. 

4957019, e recebo o feito como ação de conhecimento. Determino que 

Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de processo de conhecimento. Após, para justa e eficaz 

solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de 

conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de março 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 DESPACHO Processo: 

8020009-98.2015.8.11.0045; Vistos. Intime-se o Estado para informar o 

pagamento do RPV de id. 3331573, no prazo de 15 (quinze) dias. 
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de 

abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004301-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILDO JONAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F J TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004301-93.2016.8.11.0045; Vistos. Intime-se as partes quanto o 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, 09 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA EVANGELISTA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. No caso dos autos, o reclamante pleiteia a 

desistência do processo. Importante ressaltar que a desistência da ação 

pelo autor importará em extinção do feito sem julgamento do mérito, 

independentemente da anuência do réu já citado (Enunciado nº. 90 do 

FONAJE). 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. Sem custas e honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 06 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA EVANGELISTA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. No caso dos autos, o reclamante pleiteia a 

desistência do processo. Importante ressaltar que a desistência da ação 

pelo autor importará em extinção do feito sem julgamento do mérito, 

independentemente da anuência do réu já citado (Enunciado nº. 90 do 

FONAJE). 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. Sem custas e honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 06 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERIANE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE DA CONCEICAO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. No caso dos autos, o reclamante pleiteia a 

desistência do processo. Importante ressaltar que a desistência da ação 

pelo autor importará em extinção do feito sem julgamento do mérito, 

independentemente da anuência do réu já citado (Enunciado nº. 90 do 

FONAJE). 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. Sem custas e honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 06 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BUENO DO PRADO OAB - MS16742 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000501-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSALINA VAZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005117-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HENQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CARDOSO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001413-20.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIANA 

CARDOSO DE LIMA REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO 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. Retifique-se o polo 

passivo, para constar, em lugar de AVISTA S.A. ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO, o nome PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO, 

conforme alinhavado em contestação. Aduz a parte requerente que teve 

nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida 

inexistente lançado pelo reclamado. Em análise dos autos observo que a 

empresa reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, a contratação 

do débito (IDs 10861148, 10861193, 10861222 e 10861251). A parte 

requerente, visando arquivar o processo, não compareceu à audiência de 

conciliação (ID 10872597). É evidente, portanto, que o reclamado se 

incumbiu e provou a regularidade do contrato e débito, estando 

inocorrente qualquer ato ilícito. A conduta da reclamante encontra-se 

eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou o Poder Judiciário e 

apresentou versão absolutamente inverídica. A apresentação de versão 

falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores 

do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual 

pela reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o 

julgador a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação 

espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a 

apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do sistema de 

Justiça, com o fim de obter indenização indevida. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, como 

consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa e multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da 

causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

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 27 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 29 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005258-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. No caso dos autos, o reclamante pleiteia a 

desistência do processo. Importante ressaltar que a desistência da ação 

pelo autor importará em extinção do feito sem julgamento do mérito, 

independentemente da anuência do réu já citado (Enunciado nº. 90 do 

FONAJE). 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. Sem custas e honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 06 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003140-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPES SEBASTIAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003140-14.2017.8.11.0045 REQUERENTE: EURIPES 

SEBASTIAO PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos o contrato de locação de imóvel com 

todas as páginas com firma reconhecida, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Ressalto que a comprovação da residência é essencial para 

fixação da competência territorial do juizado, inclusive para garantia de 

qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 02 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005115-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOAL PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO)

 

Vistos. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003504-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA TAPURI DA ROSA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1003504-83.2017 Vistos. MAIARA TAPURI DA ROSA ingressou 

com ação de indenização por danos morais com pedido de tutela 

antecipada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, consistente em obter 

a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes dos órgãos de 

restrição ao crédito. Narra na inicial que obteve conhecimento que seu 

nome foi inserido no cadastro de inadimplentes pela empresa requerida, 

re fe ren te  a  uma d ív ida  o r iunda  dos  con t ra tos  n . 

041716501000035EC/041716501000035EFI/041716501000035CT,. Alega 

que não possui qualquer vinculo contratual com o reclamado. Por fim, 

requereu a concessão dos efeitos da tutela consistente em determinar a 

exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes dos órgãos de 

restrição ao crédito. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No presente caso, a 

parte autora postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, exclusão do seu nome do cadastro de inadimplente 

alegando desconhecer os motivos pelos quais o seu nome foi inserido no 

rol de inadimplentes, no entanto verifica-se que não estão demonstrados 

os pressupostos acima citados, sobretudo porque em análise dos 

documentos que instruíram a inicial observo que inexistem elementos 

suficientes para concluir que a inscrição no serviço de proteção ao 

crédito se deu de forma ilícita, sendo prudente aguardar a instrução 

processual para melhor esclarecimento dos fatos. Dessa forma, ausente 

prova inequívoca apta ao convencimento acerca da verossimilhança da 

tese autoral, bem com a urgência, afigura-se incabível, o deferimento da 

medida de pleiteada, fazendo-se necessária a oportunização do exercício 

do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. Posto isto, 

INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Para justa e eficaz solução do 

litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Defiro a inversão do ônus da prova, por entender que a 

parte autora é hipossuficiente no caso em apreço, devendo a parte 

reclamada trazer aos autos toda documentação que temem seu poder no 

que diz a respeito relação jurídica com autor, no prazo da contestação. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 02 

de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20071 Nr: 1393-32.2006.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASONATTO, MARIA LUCIA ONESCO 

CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - OAB:4130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2006/273 – código 20071

Execução

Vistos.

Trata-se de pedido de redução da penhora pleiteado pela parte exequente, 

o que deve ser deferido, visto que o valor da avaliação ultrapassa em 

muito o valor do débito.

Para a redução da penhora, nota-se que gravar fração ideal da área total, 

inviabilizaria uma alienação efetiva e consequente satisfação do débito 

pelo credor.

Deste modo, intimem-se ambas as partes para que providenciem o 

desmembramento do imóvel, destacando-se a parte de 500 (quinhentos) 

metros quadrados, a fim de viabilizar a constrição judicial e alienação do 

bem, no prazo de 30 (trinta) dias, ou, alternativamente, para que seja 

substituído o bem penhorado.

Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 26 de março de 2018.

Melissa de Lima Araújo

 Juíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 112813 Nr: 5383-16.2015.811.0045

 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: VILCO PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:89743, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Autos nº 5383-16.2015.811.0045 – código 112813

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

Alega a parte autora que faz jus à indenização por danos morais, vez que 

o requerido teria protestado três títulos em nome do autor indevidamente, 

vistos estarem quitados.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor não fez prova de que o 

protesto dos títulos foi indevido.

O documento juntado às fls. 18 se trata de declaração de anuência emitido 

por terceiro para fins de transmissão da escritura pública do imóvel e não 

serve como prova de pagamento.

Por sua vez, o comprovante de pagamento juntado às fls. 19 está ilegível e 

não se pode verificar com segurança em qual data o pagamento foi 

efetuado.

Ademais, tal comprovante se refere à parcela com vencimento em 

04/05/2011, sem que o autor trouxesse prova do pagamento das demais 

parcelas.

Deste modo, não se verifica a prática de ato ilícito pelo requerido ao 

protestar os títulos, ante a ausência da prova do pagamento no tempo 

devido pelo autor.

Resta notório que não houve erro por parte da Administração Pública 

quanto à remessa dos títulos a protesto, afinal, ao longo do feito, em 

momento algum o autor negou que atrasou algumas parcelas do débito 

com o erário.

 Lado outro, não se pode atribuir à Municipalidade a efetivação do 

protesto, a despeito do pagamento realizado posteriormente, pela singela 

razão de que o próprio contribuinte poderia ter tomado as providências 

cabíveis para evitar a restrição.

Nessa toada, é interessante trazer a lume alguns dispositivos colhidos da 

Lei 9.492/97, que:

 "define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto 

de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências".

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de 

Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo 

apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando 

comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

Art. 19. O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado 

para protesto será feito diretamente no Tabelionato competente, no valor 

igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e 

demais despesas.

§ 1º Não poderá ser recusado pagamento oferecido dentro do prazo legal, 

desde que feito no Tabelionato de Protesto competente e no horário de 

funcionamento dos serviços.

§ 2º No ato do pagamento, o Tabelionato de Protesto dará a respectiva 

quitação, e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no 

primeiro dia útil subsequente ao do recebimento.

§ 3º Quando for adotado sistema de recebimento do pagamento por meio 

de cheque, ainda que de emissão de estabelecimento bancário, a quitação 

dada pelo Tabelionato fica condicionada à efetiva liquidação.

§ 4º Quando do pagamento no Tabelionato ainda subsistirem parcelas 

vincendas, será dada quitação da parcela paga em apartado, 

devolvendo-se o original ao apresentante.

Art. 20. Esgotado o prazo previsto no art. 12, sem que tenham ocorrido as 

hipóteses dos Capítulos VII e VIII, o Tabelião lavrará e registrará o 

protesto, sendo o respectivo instrumento entregue ao apresentante.

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado 

diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer 

interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia 

ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento 

de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com 

identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de 

protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

§ 2º Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por 

endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo 

credor endossante.

§ 3º O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo 

que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado 

por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao Tabelião.

§ 4º Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o 

cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a 

apresentação da certidão expedida pelo Juízo processante, com menção 

do trânsito em julgado, que substituirá o título ou o documento de dívida 

protestado.

§ 5º O cancelamento do registro do protesto será feito pelo Tabelião titular, 

por seus Substitutos ou por Escrevente autorizado.

§ 6º Quando o protesto lavrado for registrado sob forma de microfilme ou 

gravação eletrônica, o termo do cancelamento será lançado em 

documento apartado, que será arquivado juntamente com os documentos 

que instruíram o pedido, e anotado no índice respectivo.

 Neste sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - RECOLHIMENTO DO PREPARO - 

ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PROTESTO REGULAR DE TÍTULO – PAGAMENTO POSTERIOR - 

CANCELAMENTO DO PROTESTO - ÔNUS DO DEVEDOR - ART. 26 DA LEI 

Nº 9.492/97 - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. Se a parte pratica ato 

incompatível com o afirmado estado de pobreza, efetuando o pagamento 

das custas recursais, não é possível que lhe sejam deferidos os 

benefícios da justiça gratuita. Sendo legítimo o protesto do título de crédito, 

incumbe ao devedor providenciar o seu cancelamento após a quitação da 

dívida, mediante apresentação do título ou da carta de anuência do credor 

(art. 26 da Lei nº 9.494/97). (TJMG. Apelação Cível 

1.0024.14.017421-0/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, d.j. 

27/10/2016, DJe 09/11/2016)

 Nesse diapasão, não há se falar em dever de indenizar, sendo cediço 

que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos iniciais e decido o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 
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9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

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

Lucas do Rio Verde, 27 de março de 2018.

Melissa de Lima Araújo

 Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 17462 Nr: 29-40.1997.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI ISIDORO HEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No âmbito do Juizado Especial não é permitido a suspensão do feito, 

devido aos princípios normativos tais como a celeridade, simplicidade e 

economia processual conforme exigência do art. 2º da Lei 9.099/95.

Todavia, oportunizo ao exequente para indicar outros bens passíveis de 

penhora, o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001159-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SOARES CABRAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

FLORI LUIZ BINOTTI (AUTORIDADE COATORA)

IVANILDE ALVES BORBA RIGO (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001159-13.2018.8.11.0045 Parte 

Autora: IMPETRANTE: SUZANA SOARES CABRAL Parte Ré: IMPETRADO: 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO 

DE LUCAS DO RIO VERDE - MT O SENHOR, FLORI LUIZ BINOTTI 

AUTORIDADE COATORA: FLORI LUIZ BINOTTI, IVANILDE ALVES BORBA 

RIGO VISTO. Mantenho a decisão de ID n.º 12452701 pelos seus próprios 

fundamentos. Ademais, considerando a impetração do presente 

mandamus na vigência do concurso, não há que se falar em perda do 

direito da impetrante em razão da expiração do certame no curso 

processual, posto que, restando comprovada a existência de vaga, bem 

como o direito da candidata, surge o direito à nomeação, que poderá ser 

apreciado a qualquer momento até a prolação de sentença, conforme 

restou consignado na decisão retro. No mais, considerando que a 

autoridade coatora prestou as suas informações, abra-se vistas ao 

Ministério Público, nos termos da decisão de ID n.º 12452701. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 09 de abril de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001157-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARCELA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORI LUIZ BINOTTI (AUTORIDADE COATORA)

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

IVANILDE ALVES BORBA RIGO (AUTORIDADE COATORA)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001157-43.2018.8.11.0045 Parte 

Autora: IMPETRANTE: SILVANA MARCELA DA SILVA Parte Ré: 

IMPETRADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ILUSTRÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT O SENHOR, FLORI LUIZ 

BINOTTI AUTORIDADE COATORA: FLORI LUIZ BINOTTI, IVANILDE ALVES 

BORBA RIGO VISTO. Mantenho a decisão de ID n.º 12452638 pelos seus 

próprios fundamentos. Ademais, considerando a impetração do presente 

mandamus na vigência do concurso, não há que se falar em perda do 

direito da impetrante em razão da expiração do certame no curso 

processual, posto que, restando comprovada a existência de vaga, bem 

como o direito da candidata, surge o direito à nomeação, que poderá ser 

apreciado a qualquer momento até a prolação de sentença, conforme 

restou consignado na decisão retro. Assim, aguarde-se o decurso do 

prazo para que a autoridade coatora preste suas informações. Com a 

juntada de informações e/ou decorrido o prazo in albis, desde já 

certifique-se e abra-se vistas ao Ministério Público, nos termos da decisão 

de ID n.º 12452638. Após, conclusos. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de abril de 2018. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001248-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. L. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE MANDADO DE INTIMAÇÃO NOMEAÇÃO DE CURADOR A LIDE 

Dados do processo: Processo: 1001248-36.2018.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58); Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não Partes do 

processo: REQUERENTE: LUZIA EDNA LIMA AFONSO REQUERIDO: 

ANALIA DE SOUZA LIMA Nome e endereço do Curador Nomeado: o 

Núcleo de Pratica Jurídicas – NPJ da Faculdade La Salle FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO do d. Curador Especial acima qualificado, nomeado ao réu, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, ou cuja cópia segue 

anexa, como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, sob a fé de seu 

grau, proceder aos atos que lhe competem no exercício de referido 

encargo, em defesa do curatelado, nos termos do artigo 72, inciso II do 

NCPC, alertando-o de que os autos estão com vista pelo prazo legal. 

Despacho/Decisão: VISTO. Cite-se e intime-se a interditada para que 

compareça em Juízo, a fim de ser realizada entrevista, cujo ato designo 

para o 01 de agosto de 2018, às 14h00min, nos termos do que dispõe o 

artigo 751, do Código Processual Civil. Na impossibilidade de se proceder à 

citação, face da interditada ser gravemente excepcional, deve o Oficial de 

Justiça descrever com detalhes suas deficiências aparentes. Nomeio 

como curadora à lide o Núcleo de Pratica Jurídica – NPJ da Faculdade La 

Salle que atua nesta comarca, nos termos do artigo 752, §2º, do CPC. 

Intime-a do encargo que lhe fora conferido, bem como para que 

compareça a audiência acima agendada. Após a entrevista, o feito deverá 

aguardar por 15 (quinze) dias para eventual impugnação do pedido, nos 

termos do que dispõe o artigo 752 do Estatuto Processual Civil. Decorrido 

o prazo acima referido, será analisada a necessidade de nomear perito ou 

equipe multidisciplinar para proceder ao exame da interditada (§2º, do 

artigo 756, do CPC). No que tange ao pedido liminar de nomeação de 

curador, considerando os fatos alegados, mormente o estado de saúde da 

interditada, revelado pelo relatório médico juntado (ID n° 12499229 - p. 06), 

e a necessidade de ampará-la material e socialmente, antecipo os efeitos 

da tutela pretendida no pedido inicial (art. 300, CPC) para o fim de nomear 

desde logo como curador provisório da interditada sua filha, ora 

requerente, Sra. LUZIA EDNA LIMA. Lavre-se termo de curatela provisória, 

devendo constar que é terminantemente vedada à alienação ou oneração 

de quaisquer bens imóveis, móveis ou de quaisquer outras naturezas 
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pertencentes a interditada, salvo com autorização judicial. Dê ciência às 

partes, a Defensoria Pública, Ministério Público e ao Curador Especial 

nomeado, intimando-os da presente decisão, bem como a audiência acima 

designada. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça. Lucas do Rio 

Verde/MT, 06 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA/Juíza de Direito 

LUCAS DO RIO VERDE, 9 de abril de 2018. Atenciosamente, 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.: 33070 Nr: 2937-50.2009.811.0045

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

 PARTE AUTORA: NEWMANN BEZERRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON RICARDO ROSPIERSKI, ELOI 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO MEDEIROS - OAB:3.557-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 VISTO.

Intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, sobre os embargos de declaração opostos às pp. 287/300.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34897 Nr: 235-97.2010.811.0045

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

 PARTE AUTORA: EMERSON RICARDO ROSPIERSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWMANN BEZERRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO MEDEIROS - OAB:3.557-A/MT

 VISTO.

Intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, sobre os embargos de declaração opostos às pp. 201/211.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119395 Nr: 208-07.2016.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FABIANO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para efetivar 

o pagamento das guias da carta precatória expedida. Após o pagamento, 

a parte deverá juntar o comprovante aos autos através de petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 36759 Nr: 1795-74.2010.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR GONÇALVES GOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:MT/12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora a fim de 

retirar a carta precatória expedida, na secretaria da 6ª (sexta) Vara, nesta 

Comarca, para distribuição no deprecado. Bem como para comprovar a 

distribuição da mesma no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97078 Nr: 3599-38.2014.811.0045

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBER HOELSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:20.715/MT, ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - OAB:13.851/MT, 

MARCELO SEGURA - OAB:4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerida a fim de 

retirar o alvará de autorização expedida, na secretaria da 6ª (sexta) Vara, 

nesta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106310 Nr: 1980-39.2015.811.0045

 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: ILVO DAGA, ELCI FÁTIMA DOTTO DAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER LUIZ BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Impulsiono os autos aportado aos autos manifestação do perito de p. 625, 

digam as partes, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24287 Nr: 2127-46.2007.811.0045

 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: ANDERSON BAU ARISI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO LOBO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte Requerente para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias dos Embargos de Declaração 

opostos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 114285 Nr: 6326-33.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO VARGAS & CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ MAGNANI, PEDRO PAULO 

PRIMAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.44/50 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115042 Nr: 6695-27.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EZEQUIEL ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UYRAÇU GOMES LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora a fim de 

retirar a carta precatória expedida, na secretaria da 6ª (sexta) Vara, nesta 

Comarca, para distribuição no deprecado. Bem como para comprovar a 

distribuição da mesma no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 84462 Nr: 3994-98.2012.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON SCAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:MT/9.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE o presente embargos do devedor, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Sem custas, eis que já recolhidas 

quando da propositura da ação (p. 25). Condeno a parte embargante ao 

pagamento sucumbencial, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, a serem pagos pelo embargantes aos patronos da parte 

embargada, nos termos preconizados no art. 85, do Código de Processo 

Civil.Após, traslade-se cópia desta sentença para os autos executivo em 

apenso, certificando-se.Com o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, arquive-se o presente feito, dando-se às devidas 

comunicações, anotações e baixas necessárias, inclusive, no cartório 

distribuidor.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82821 Nr: 2257-60.2012.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROMANCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 Intimem-se as partes, para que apresentem suas alegações finais, no 

prazo sucessivo de 15(quinze) dias, iniciando-se pelo embargante, sob 

pena de preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41952 Nr: 2261-34.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROMANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT, IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO - 

OAB:9960-MT

 Defiro o pedido de p. 77.

Expeça-se mandado para penhora das cotas capitais da executada, 

existente junto ao Banco Sicredi, até o valor da divida, conforme 

demonstrativo de cálculo atualizado, juntado a p. 78.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102808 Nr: 151-23.2015.811.0045

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE VEÍCULOS MOTOS E 

TRANSPORTES GUSE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001238-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DARLIANE DA SILVA OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001238-89.2018.8.11.0045 Parte Autora: 

IMPETRANTE: DARLIANE DA SILVA OLIVEIRA Parte Ré: IMPETRADO: 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE, EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO 

RIO VERDE/MT VISTOS. Trata-se de mandando de segurança, tendo as 

partes acima identificadas. Em petição de ID n.º 12528287, fora interposto 

embargos de declaração. Alega a embargante que impetrou mandado de 

segurança objetivando resguardar seu direito líquido e certo de ser 

integrada ao quadro permanente de servidores municipais no cargo de 

MONITORA DE CRECHE/ESCOLA, assim, suscita a ocorrência de erro 

material no decisum (ID n.º 12499611), diante da determinação de 

intimação da autoridade coatora para prestar esclarecimentos quanto a 

contratação temporária para o cargo de PROFESSOR DE PEDAGOGIA. É 

breve o relato. Fundamento. Decido. Pois bem. Os embargos de 

declaração estão bem construídos e, analisando detidamente a decisão 

atacada, verifico que a pretensão merece acolhimento, haja vista a 

ocorrência de erro material. Posto isto, ACOLHO os presentes embargos, 

com o fim de retificar erro material contido na decisão retro (ID n.º 

12499611), assim onde se lê: “Sem prejuízo, NOTIFIQUE-SE a Autoridade 

apontada como coatora, para que no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que entender necessárias (artigo 7º, I, da Lei 12.016/2009), 

devendo sobretudo detalhar as condições das contratações temporárias 

denunciadas pela impetrante referente ao cargo de professor de 

pedagogia (finalidade, jornada, prazo, etc.)" Leia-se: Sem prejuízo, 

NOTIFIQUE-SE a Autoridade apontada como coatora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (artigo 7º, 

I, da Lei 12.016/2009), devendo sobretudo detalhar as condições das 

contratações temporárias denunciadas pela impetrante referente ao cargo 

de monitora de creche/escola (finalidade, jornada, prazo, etc.). No mais, 

mantendo os demais termos da aludida decisão, com vista ao seu integral 

cumprimento. Desde já, considerando que a autoridade coatora prestou as 

suas informações, juntando documentos respectivos ao cargo o qual a 

impetrante pretende a nomeação (MONITORA DE CRECHE/ESCOLA), 

abra-se vistas ao Ministério Público, conforme restou consignado na 

decisão retro. Após, torne-me conclusos. Cumpra-se. Às providências. 

Lucas do Rio Verde, 09 de abril de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001780-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDA LIMA DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Numero do Processo: 1001780-78.2016.8.11.0045 VISTOS. Considerando 

as informações juntadas pelo autor, dando conta da cessação de seu 

benefício e, ante a vigência da liminar que determinou o restabelecimento 

do benefício previdenciário sem prazo determinado, determino ao 

instituto-requerido o restabelecimento do benefício à parte autora, ARLINA 

LIMA DE SOUZA ALMEIDA, o que deve ser feito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC). Intime-se o 

INSS da presente decisão. Oficie-se à EADJ – Equipe de Atendimento a 

Demanda Judicial – INSS, remetendo-lhes as cópias necessárias (liminar e 

documentos pessoais do autor), bem como cópia da presente decisão. 

Quanto ao pedido de pagamento de valor referente à multa aplicada, 

inviável a execução astreintes neste momento, haja vista o entendimento 

firmado no recurso repetitivo REsp n. 1.200.856-RS de que "A multa diária 

prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que 

configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, 

somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua 

confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso 

eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo (REsp 

1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 

01/07/2014, DJe 17/09/2014).” Nesse mesmo sentido, segue é a 

jurisprudência: APELAÇÃO CIVEL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ASTREINTES. INICIAL INDEFERIDA SOB 

À ÉGIDE DO CPC/1973. CASO CONCRETO. 1. A execução da multa fixada 

em sede antecipação de tutela por eventual descumprimento da medida 

pressupõe a confirmação da liminar pela sentença, nos moldes do 

Recurso Repetitivo n.º 1.200.856/RS. Precedentes. 2. Hipótese em que a 

decisão liminar foi revogada, ainda na fase de conhecimento, e o feito 

principal julgado improcedente, ausente confirmação da antecipação de 

tutela. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70073765927, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 30/08/2017). No mais, considerando a informação de 

impossibilidade de comparecimento da requerente na perícia designada 

(petição ID n.º 11425335), intime-se o perito nomeado para que agende 

nova data para realização da perícia, intimando-se, em seguida, as partes. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de 

abril de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº. 027/2018.

 O DOUTOR JEAN LOUIS MAIA DIAS, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DESTA COMARCA DE 

ÁGUA BOA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, ETC...

 Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que a servidora Rogéria Ferreira Borges, matricula 24722, 

designada para exercer a função Gestora Judiciária Substituta, Titular da 

3ª Vara, esteve de férias no período 15 a 24/02/2018;

RESOLVE:

RETIFICAR parcialmente o teor da Portaria n.º 002/2018(Comarca), a qual 

Designa o servidor NEYVISON ROGERIA ALVES OLIVEIRA, matrícula 

funcional nº 33225, Técnico Judiciário,

 para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto, onde se lê: “no 

período de 15 a 25/02/2018” leia-se, “no período de 15 a 24/02/2018”.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Água Boa, 04 de abril de 2018.

 JEAN LOUIS MAIA DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro em Subst. Legal

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000010-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CARLOS LIMA CANEDO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JALLYS CANEDO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000010-54.2018.8.11.0021 AUTOR: DEBORA 

CARLOS LIMA CANEDO Diante da notícia da interposição do recurso de 

Agravo de Instrumento e em juízo de retratação, mantenho a decisão 

agravada pelos seus próprios fundamentos. Segue, anexo, as 

informações prestadas ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

bem como o comprovante de seu envio. Sendo deferida a tutela recursal 

provisória, aguarde-se o julgamento do agravo e, após, venham-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Água Boa, 9 de abril de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001563-73.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSI EHOMO WE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001563-73.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TSI 

EHOMO WE O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento 

jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da 

cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente 

no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do 

Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada mais é do que um 

corolário do princípio constitucional do contraditório, “o contraditório é 

valorizado como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão 

judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada 

para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito 

Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A 

interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – e 

agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata de mera ilação 

filosófica acerca da natureza do processo, mas de questão prática que 

demanda a efetiva oportunização das partes na influenciação do 

magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, 

Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC. 

Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória. Porém, 

pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste momento. 

Primeiro porque não fora às partes, oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas. E 

entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve ser 

oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao mérito 

da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico. Além 

disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de audiência 
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para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca do tema, o que garante inclusive maior celeridade no 

processo. Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de 

provas, mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes 

provar o alegado com a utilização de todos os meios probatórios 

admitidos. Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, 

especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: Art. 319. A petição inicial 

indicará: (…) VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados; A intenção do legislador, ao manter referido 

dispositivo referente ao requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso 

ver – cumprir com o comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da 

Constituição Federal, eis que a argumentação, já na petição inicial, das 

provas que pretende a parte produzir é, na verdade, uma clara indicação 

de que impossível é a surpresa processual, em absoluto respeito ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é que o diploma adjetivo 

cível, da mesma forma, trouxe como requisito da contestação a 

especificação das provas que o réu pretende produzir (artigo 336 caput 

do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento de todos os 

referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a menção, tanto 

na petição inicial quanto na contestação, o pedido de produção de “todas 

as provas admitidas em direito”, como de fato ocorrera. Se fossemos levar 

em consideração a normativa citada, ipsis literis, haver-se-ia a 

necessidade de determinar a emenda da grande maioria das petições 

iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas. No 

entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de Processo 

Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela qual 

entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se 

alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 27 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001531-68.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PETSI E O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001531-68.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PETSI E 

O XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento 

jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da 

cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente 

no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do 

Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada mais é do que um 

corolário do princípio constitucional do contraditório, “o contraditório é 

valorizado como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão 

judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada 

para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito 

Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A 

interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – e 

agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata de mera ilação 

filosófica acerca da natureza do processo, mas de questão prática que 

demanda a efetiva oportunização das partes na influenciação do 

magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, 

Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC. 

Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória. Porém, 

pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste momento. 

Primeiro porque não fora às partes, oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas. E 

entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve ser 

oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao mérito 

da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico. Além 

disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de audiência 

para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca do tema, o que garante inclusive maior celeridade no 

processo. Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de 

provas, mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes 
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provar o alegado com a utilização de todos os meios probatórios 

admitidos. Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, 

especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: Art. 319. A petição inicial 

indicará: (…) VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados; A intenção do legislador, ao manter referido 

dispositivo referente ao requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso 

ver – cumprir com o comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da 

Constituição Federal, eis que a argumentação, já na petição inicial, das 

provas que pretende a parte produzir é, na verdade, uma clara indicação 

de que impossível é a surpresa processual, em absoluto respeito ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é que o diploma adjetivo 

cível, da mesma forma, trouxe como requisito da contestação a 

especificação das provas que o réu pretende produzir (artigo 336 caput 

do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento de todos os 

referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a menção, tanto 

na petição inicial quanto na contestação, o pedido de produção de “todas 

as provas admitidas em direito”, como de fato ocorrera. Se fossemos levar 

em consideração a normativa citada, ipsis literis, haver-se-ia a 

necessidade de determinar a emenda da grande maioria das petições 

iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas. No 

entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de Processo 

Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela qual 

entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se 

alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 27 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001532-53.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PETSI E 

O XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento 

jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da 

cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente 

no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do 

Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada mais é do que um 

corolário do princípio constitucional do contraditório, “o contraditório é 

valorizado como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão 

judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada 

para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito 

Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A 

interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – e 

agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata de mera ilação 

filosófica acerca da natureza do processo, mas de questão prática que 

demanda a efetiva oportunização das partes na influenciação do 

magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, 

Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC. 

Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória. Porém, 

pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste momento. 

Primeiro porque não fora às partes, oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas. E 

entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve ser 

oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao mérito 

da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico. Além 

disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de audiência 

para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca do tema, o que garante inclusive maior celeridade no 

processo. Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de 

provas, mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes 

provar o alegado com a utilização de todos os meios probatórios 

admitidos. Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, 

especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: Art. 319. A petição inicial 
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indicará: (…) VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados; A intenção do legislador, ao manter referido 

dispositivo referente ao requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso 

ver – cumprir com o comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da 

Constituição Federal, eis que a argumentação, já na petição inicial, das 

provas que pretende a parte produzir é, na verdade, uma clara indicação 

de que impossível é a surpresa processual, em absoluto respeito ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é que o diploma adjetivo 

cível, da mesma forma, trouxe como requisito da contestação a 

especificação das provas que o réu pretende produzir (artigo 336 caput 

do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento de todos os 

referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a menção, tanto 

na petição inicial quanto na contestação, o pedido de produção de “todas 

as provas admitidas em direito”, como de fato ocorrera. Se fossemos levar 

em consideração a normativa citada, ipsis literis, haver-se-ia a 

necessidade de determinar a emenda da grande maioria das petições 

iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas. No 

entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de Processo 

Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela qual 

entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se 

alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 27 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001545-52.2017.8.11.0021 REQUERENTE: REPITSI 

XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento 

jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da 

cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente 

no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do 

Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada mais é do que um 

corolário do princípio constitucional do contraditório, “o contraditório é 

valorizado como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão 

judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada 

para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito 

Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A 

interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – e 

agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata de mera ilação 

filosófica acerca da natureza do processo, mas de questão prática que 

demanda a efetiva oportunização das partes na influenciação do 

magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, 

Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC. 

Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória. Porém, 

pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste momento. 

Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas. E 

entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve ser 

oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao mérito 

da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico. Além 

disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de audiência 

para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca do tema, o que garante inclusive maior celeridade no 

processo. Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de 

provas, mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes 

provar o alegado com a utilização de todos os meios probatórios 

admitidos. Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, 

especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: Art. 319. A petição inicial 

indicará: (…) VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados; A intenção do legislador, ao manter referido 

dispositivo referente ao requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso 

ver – cumprir com o comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da 
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Constituição Federal, eis que a argumentação, já na petição inicial, das 

provas que pretende a parte produzir é, na verdade, uma clara indicação 

de que impossível é a surpresa processual, em absoluto respeito ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é que o diploma adjetivo 

cível, da mesma forma, trouxe como requisito da contestação a 

especificação das provas que o réu pretende produzir (artigo 336 caput 

do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento de todos os 

referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a menção, tanto 

na petição inicial quanto na contestação, o pedido de produção de “todas 

as provas admitidas em direito”, como de fato ocorrera. Se fossemos levar 

em consideração a normativa citada, ipsis literis, haver-se-ia a 

necessidade de determinar a emenda da grande maioria das petições 

iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas. No 

entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de Processo 

Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela qual 

entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se 

alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 27 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001546-37.2017.8.11.0021 REQUERENTE: REPITSI 

XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento 

jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da 

cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente 

no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do 

Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada mais é do que um 

corolário do princípio constitucional do contraditório, “o contraditório é 

valorizado como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão 

judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada 

para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito 

Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A 

interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – e 

agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata de mera ilação 

filosófica acerca da natureza do processo, mas de questão prática que 

demanda a efetiva oportunização das partes na influenciação do 

magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, 

Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC. 

Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória. Porém, 

pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste momento. 

Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas. E 

entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve ser 

oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao mérito 

da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico. Além 

disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de audiência 

para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca do tema, o que garante inclusive maior celeridade no 

processo. Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de 

provas, mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes 

provar o alegado com a utilização de todos os meios probatórios 

admitidos. Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, 

especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: Art. 319. A petição inicial 

indicará: (…) VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados; A intenção do legislador, ao manter referido 

dispositivo referente ao requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso 

ver – cumprir com o comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da 

Constituição Federal, eis que a argumentação, já na petição inicial, das 

provas que pretende a parte produzir é, na verdade, uma clara indicação 

de que impossível é a surpresa processual, em absoluto respeito ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é que o diploma adjetivo 
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cível, da mesma forma, trouxe como requisito da contestação a 

especificação das provas que o réu pretende produzir (artigo 336 caput 

do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento de todos os 

referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a menção, tanto 

na petição inicial quanto na contestação, o pedido de produção de “todas 

as provas admitidas em direito”, como de fato ocorrera. Se fossemos levar 

em consideração a normativa citada, ipsis literis, haver-se-ia a 

necessidade de determinar a emenda da grande maioria das petições 

iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas. No 

entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de Processo 

Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela qual 

entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se 

alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 27 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001548-07.2017.8.11.0021 REQUERENTE: REPITSI 

XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento 

jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da 

cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente 

no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do 

Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada mais é do que um 

corolário do princípio constitucional do contraditório, “o contraditório é 

valorizado como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão 

judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada 

para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito 

Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A 

interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – e 

agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata de mera ilação 

filosófica acerca da natureza do processo, mas de questão prática que 

demanda a efetiva oportunização das partes na influenciação do 

magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, 

Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC. 

Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória. Porém, 

pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste momento. 

Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas. E 

entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve ser 

oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao mérito 

da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico. Além 

disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de audiência 

para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca do tema, o que garante inclusive maior celeridade no 

processo. Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de 

provas, mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes 

provar o alegado com a utilização de todos os meios probatórios 

admitidos. Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, 

especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: Art. 319. A petição inicial 

indicará: (…) VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados; A intenção do legislador, ao manter referido 

dispositivo referente ao requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso 

ver – cumprir com o comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da 

Constituição Federal, eis que a argumentação, já na petição inicial, das 

provas que pretende a parte produzir é, na verdade, uma clara indicação 

de que impossível é a surpresa processual, em absoluto respeito ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é que o diploma adjetivo 

cível, da mesma forma, trouxe como requisito da contestação a 

especificação das provas que o réu pretende produzir (artigo 336 caput 

do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento de todos os 

referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a menção, tanto 
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na petição inicial quanto na contestação, o pedido de produção de “todas 

as provas admitidas em direito”, como de fato ocorrera. Se fossemos levar 

em consideração a normativa citada, ipsis literis, haver-se-ia a 

necessidade de determinar a emenda da grande maioria das petições 

iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas. No 

entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de Processo 

Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela qual 

entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se 

alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 27 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001573-20.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSERENHIA TSIWE XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando 

no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 
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maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 27 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001943-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANE TEIXEIRA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001943-96.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Não tendo sido o débito do 

executado quitado, fora a parte exequente instada a manifestar-se. Não 

tendo trazido aos autos a informação necessária ao impulsionamento do 

processo – qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade do 

executado, a parte limitou-se à requerer, em juízo, a expedição de pedido 

de informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da informação 

que se pretende. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Já tornara-se lugar comum, 

nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao Poder Judiciário uma 

incumbência que somente a elas pertence. O acolhimento de pleitos de tal 

natureza é uma das grandes causas do conhecido congestionamento 

processual e ineficácia do princípio constitucional da razoável duração do 

processo. No caso dos autos, verifica-se que a parte intenciona 

diligências tendentes a trazer aos autos informações que integram o típico 

ato processual de postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis 

de propriedade do executado, ante a inércia deste em perfazer referida 

indicação. O direito discutido nos autos é de natureza puramente privada, 

de forma que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se à 

decisão acerca do objeto controvertido e a solvência e condução das 

questões processuais. Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja 

efetivação é de obrigação única e exclusiva da parte, mormente quando 

se trata de litigante que é devidamente representado por advogado 

constituído, o qual detém plenas possibilidades de, por exemplo, requerer 

certidões de cartórios imobiliários e do Departamento de Trânsito acerca 

da existência de bens em nome do executado. Quanto à este último, 

saliente-se que totalmente descabida e ilegal seria eventual negativa do 

órgão de trânsito, eis que a propriedade de um veículo é, em tese, de 

menor significância do que a de um imóvel e, como é cediço, as 

informações imobiliárias são públicas, bastando a qualquer interessado 

dirigir-se à uma serventia extrajudicial para ter acesso à tais informações 

que, diga-se de passagem, podem incluir inclusive o endereço do 

proprietário. Numa rápida e não muito aprofundada pesquisa pela rede 

mundial de computadores, é possível claramente perceber a plena 

possibilidade do fornecimento, pelo órgão de trânsito, das informações 

perquiridas, sendo comum em vários sítios eletrônicos de congêneres de 

outras unidades da Federação a menção inclusive à forma como deve 

dar-se tal solicitação e a documentação que deva acompanhá-la. Citemos, 

exemplificadamente, o caso do Departamento de Trânsito do Estado de 

M i n a s  G e r a i s  –  D E T R A N / M G  ( f o n t e : 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-para-acoes-judi

ciais) e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF 

( f o n t e : 

http://www.detran.df.gov.br/component/content/article/271-veiculos/285-p

esquisa-cadastral.html), sendo que neste último consta inclusive a 

expressa menção de que o “requerimento para obtenção de informações 

de terceiros somente poderá ser solicitado por advogado com 

identificação da OAB, motivado por ação judicial”. Além do mais, é de bom 

alvitre ressaltar que – também – por uma vaga pesquisa no sítio eletrônico 

“Google”, fora possível identificar várias empresas privadas que prestam 

serviços de busca de bens, evidentemente que por meio de pagamento. 

Um dos serviços comumente prestados é a busca de veículos em nome de 

determinada pessoa. Não cabe aqui, na presente decisão, citar este órgão 

julgador o nome ou endereço eletrônico de tais empresas, pois não é dado 

ao Poder Judiciário a efetivação de publicidade comercial. A menção à tal 

situação é somente para explanar que há, sim, plenas possibilidades da 

parte buscar bens em nome do executado, sem que seja necessária a 

intervenção judicial. Insta ainda consignar que a própria Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGCJ/MT, aprovada por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que trata 

de regramento normativo administrativo de observância obrigatória por 

todos os Juízes do Estado de Mato Grosso, é clara ao especificar as 

funções do sistema RENAJUD, não mencionando, em seu artigo 150 caput, 

qualquer possibilidade de consulta: Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma 

ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições 

judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do 

Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o 
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Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. 

Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o sistema em 

questão serve somente à inserção e retirada de constrições judiciais de 

veículos, não servindo para consulta, mormente executiva. Mais severas 

ainda são as restrições administrativas, constantes no mesmo regramento 

de observância obrigatória citado, quanto à utilização do sistema INFOJUD, 

eis que o artigo 476 caput é específico ao aduzir que: Art. 476. As 

requisições de informações à Receita Federal para apuração de endereço 

ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz 

quando o requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para 

obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos). Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos. Portanto, sendo a declinação dos bens 

penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações. Intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, requerendo 

medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de 

arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 2 de abril de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000054-73.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TSINHOTSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000054-73.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo legal 

impugnar a contestação inserida no Id n. 12254975. Cumpra-se. Água 

Boa, 3 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000481-70.2018.8.11.0021

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:

GUSTAVO DOSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000481-70.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Tratam-se os presentes autos de 

processo de conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma 

tutela provisória de evidência. 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 evidência de forma incidental, requerendo ainda 

o seu conhecimento initium litis (liminarmente). O artigo 311 do Código de 

Processo Civil especifica quais os elementos necessários para a 

concessão do que fora requerido: Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Verifica-se portanto que, 

diferentemente da tutela de urgência, a de evidência pode ser concedida 

independentemente da existência de demonstração de perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. Porém, para que seja possível o 

seu deferimento, há de estarem presentes no feito os requisitos legais. No 

caso dos presentes autos, como a referida tutela provisória fora requerida 

em caráter inicial, impossível é o seu deferimento tendo como substrato 

legal o constante nos incisos I e IV do artigo 311, por expressa vedação 

legal constante no parágrafo único da normativa de regência. No entanto, 

vemos que o fato narrado subsume-se ao que disciplina o inciso III do 

regramento citado, eis que a parte autora requer uma medida 

reipersecutória (busca e apreensão) fundada em prova documental 

(contrato de alienação fiduciária em garantia), onde o bem cuja apreensão 

se requer encontra-se depositado em poder do requerido. Diferentemente 

do requisito para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito, a concessão da tutela de evidência supõe não a 

probabilidade do direito, mas sim um plus quanto à ela, que possa levar o 

órgão julgador a um juízo de quase certeza. 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 

definitiva. No caso dos autos, vemos que está comprovada a existência 

de contrato de alienação fiduciária em garantia entre as partes, bem como 

a mora do requerente. Ademais, o artigo 3º caput do Decreto-Lei n.º 911, 

de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14, e cuja 

aplicabilidade ao caso é patente, especifica que: Art. 3o O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário Como dito, há a prova do inadimplemento bem como fora o 

devedor constituído em mora, conforme previsão contida no artigo 2º, 

parágrafo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69. Assim, plenamente cabível a 

concessão da tutela provisória de evidência. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória consistente na busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial. Nos termos do artigo 3º, parágrafo 9º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14, 

determino a inserção de restrição judicial diretamente na base de dados do 

sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAN. 

Considerando que o sistema RENAJUD, nos termos do item 1.17.1 da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGCJ/MT, é uma ferramenta que possibilita tanto a 

inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos 

encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de 

Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, determino que a 

restrição em questão seja inserida por meio do referido sistema. Quando 

do cumprimento do mandado, ficam desde já os longa manus cientificados 

que o depósito do bem apreendido deverá ser efetivado em poder do 

requerente ou daquele que o represente (expressamente), por analogia ao 

artigo 840, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ficando este na 

condição de fiel depositário até a consolidação da propriedade do bem em 

seu poder (artigo 3º, parágrafo 1º do Decreto-Lei n.º 911/69), ciente ainda 

que deverá providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de 

precluir do direito que lhe assiste no cumprimento do mandado, com a 

consequente liberação do veículo. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão para o bem descrito na inicial, bem como de seus respetivos 

documentos, conforme previsão do artigo 3º, parágrafo 14 do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14. Não 
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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 

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). Intime-se 

o requerente e expeça-se o necessário. Cumpra-se. Água Boa, 5 de abril 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000495-54.2018.8.11.0021

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:

GILDOMAR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000495-54.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Tratam-se os presentes autos de 

processo de conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma 

tutela provisória de evidência. 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 evidência de forma incidental, requerendo ainda 

o seu conhecimento initium litis (liminarmente). O artigo 311 do Código de 

Processo Civil especifica quais os elementos necessários para a 

concessão do que fora requerido: Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Verifica-se portanto que, 

diferentemente da tutela de urgência, a de evidência pode ser concedida 

independentemente da existência de demonstração de perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. Porém, para que seja possível o 

seu deferimento, há de estarem presentes no feito os requisitos legais. No 

caso dos presentes autos, como a referida tutela provisória fora requerida 

em caráter inicial, impossível é o seu deferimento tendo como substrato 

legal o constante nos incisos I e IV do artigo 311, por expressa vedação 

legal constante no parágrafo único da normativa de regência. No entanto, 

vemos que o fato narrado subsume-se ao que disciplina o inciso III do 

regramento citado, eis que a parte autora requer uma medida 

reipersecutória (busca e apreensão) fundada em prova documental 

(contrato de alienação fiduciária em garantia), onde o bem cuja apreensão 

se requer encontra-se depositado em poder do requerido. Diferentemente 

do requisito para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito, a concessão da tutela de evidência supõe não a 

probabilidade do direito, mas sim um plus quanto à ela, que possa levar o 

órgão julgador a um juízo de quase certeza. 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 

definitiva. No caso dos autos, vemos que está comprovada a existência 

de contrato de alienação fiduciária em garantia entre as partes, bem como 

a mora do requerente. Ademais, o artigo 3º caput do Decreto-Lei n.º 911, 

de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14, e cuja 

aplicabilidade ao caso é patente, especifica que: Art. 3o O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário Como dito, há a prova do inadimplemento bem como fora o 

devedor constituído em mora, conforme previsão contida no artigo 2º, 

parágrafo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69. Assim, plenamente cabível a 

concessão da tutela provisória de evidência. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória consistente na busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial. Nos termos do artigo 3º, parágrafo 9º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14, 

determino a inserção de restrição judicial diretamente na base de dados do 

sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAN. 

Considerando que o sistema RENAJUD, nos termos do item 1.17.1 da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGCJ/MT, é uma ferramenta que possibilita tanto a 

inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos 

encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de 
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Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, determino que a 

restrição em questão seja inserida por meio do referido sistema. Quando 

do cumprimento do mandado, ficam desde já os longa manus cientificados 

que o depósito do bem apreendido deverá ser efetivado em poder do 

requerente ou daquele que o represente (expressamente), por analogia ao 

artigo 840, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ficando este na 

condição de fiel depositário até a consolidação da propriedade do bem em 

seu poder (artigo 3º, parágrafo 1º do Decreto-Lei n.º 911/69), ciente ainda 

que deverá providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de 

precluir do direito que lhe assiste no cumprimento do mandado, com a 

consequente liberação do veículo. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão para o bem descrito na inicial, bem como de seus respectivos 

documentos, conforme previsão do artigo 3º, parágrafo 14 do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14. 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 

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). Intime-se 

o requerente e expeça-se o necessário. Cumpra-se. Água Boa, 5 de abril 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000482-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA LUZIA MARTINI FERNANDES RESENDE (EXECUTADO)

UMBERTO RESENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000482-55.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Nos termos dos artigos 829, 914 e 915, todos do Código 

de Processo Civil, CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia da obrigação – principal, juros, custas e 

honorários advocatícios – ou para, no prazo de 15 (quinze) dias, opor-se 

à execução por meio de embargos, independentemente de penhora, 

depósito ou caução. Não efetuado o pagamento, deverá o oficial de 

justiça, munido da segunda via do mandado de citação, proceder de 

imediato à penhora de bens do executado – imóveis ou móveis que 

estejam em seu poder, posto que a transmissão de bens móveis dá-se 

pela simples tradição - e sua avaliação, lavrando o respectivo auto, dele 

intimando, na mesma oportunidade, o executado, que deverá especificar 

se deseja ou não o depósito dos bens, conforme preceitua o parágrafo 1º 

do artigo 829 do Código de Processo Civil. O oficial de justiça, não 

encontrando o executado para citá-lo, arrestar-lhe-á tantos bens quanto 

bastem para garantir a execução, devendo, ainda, nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurar o mesmo 02 (duas) vezes em 

dias distintos, de tudo certificando no mandado, nos termos do artigo 830 

caput do Código de Processo Civil. De logo, arbitro honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da dívida, a par do que 

dispõe o artigo 827 do Código de Processo Civil, devendo ficar ciente o 

executado que, no caso de pagamento integral no prazo inicialmente 

referido (03 dias), a verba honorária será, nos termos do artigo 827, 

parágrafo único do CPC, reduzida pela metade. Não sendo verificado nos 

autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos 

atos determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo 

com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte 

antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino 

que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado que, se 

houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não 

for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar 

nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 5 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000486-92.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIMARA APARECIDA CALVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA VISINTIN OAB - SP112797 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR JOSE GENOVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000486-92.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 
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SOLIMARA APARECIDA CALVO 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos do item 2.7.1 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme item 2.7.2 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o item 2.7.4 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 6 de abril de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000466-04.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR FERREIRA DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SOARES AGUIAR OAB - GO46363 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000466-04.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

JURANDIR FERREIRA DE REZENDE 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 
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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, 6 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000497-24.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000497-24.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOSEFA 

FRANCISCA DOS SANTOS 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 
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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 

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, 6 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000491-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KACIO ALVES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER SOUSA TONIAZZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000491-17.2018.8.11.0021 REQUERENTE: KACIO 

ALVES SOUZA 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos do item 2.7.1 da CNGCJ/MT, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o 

recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a 

presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da 

devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme item 2.7.2 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o item 2.7.4 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 6 de abril de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001252-82.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RICHEL MENEZES DE ALMEIDA (AUTOR)

LYGIA MARIA ZILIO SPOHR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LYGIA MARIA ZILIO SPOHR (RÉU)

RICHEL MENEZES DE ALMEIDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da sentença 

prolatada nos autos (ID nº 12190715).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116440 Nr: 6453-09.2016.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Costa Beber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:9.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA COSTA BEBER - 

OAB:13781

 1. Cuida-se de Embargos à Execução opostos por J. A. F. FERREIRA 

ALIMENTOS EIRELI, em desfavor de VOLNEI COSTA BEBER, ambos 

devidamente qualificados nos autos.Os embargos foram recebidos sem 

efeito suspensivo (fls. 39/39-v).A parte embargada apresentou 

impugnação às fls. 40/49-v.O embargante se manifestou às fls. 

69/76.Decisão de fls. 77/78 saneou o feito e determinou a intimação das 

partes para especificação de provas.A parte embargante pugnou pela 

produção de prova testemunhal (70/81).O embargado, por sua vez, 

requereu o julgamento antecipado (fls. 82/83).Decisão de fl. 87 designou 

audiência instrutória.A patrona do embargado se manifestou nos autos às 

fls. 89/91, requerendo o cancelamento da audiência designada, alegando, 

em síntese, que a audiência não se mostra necessária, pois já constam 

nos autos todo acervo probatório; afirma que reside a 977 km, na Comarca 

de Nova Mutum/MT e que seu deslocamento até a presente Comarca 

acarretaria prejuízos de ordem financeira, bem como à saúde, já que se 

encontra gestante, cuja gravidez é de risco.Por fim, a parte embargante 

apresentou rol de testemunhas (fl. 114).É o relato. Decido.2. O pleito da 

parte embargante não merece prosperar.Analisando detidamente o feito, 

verifica-se que a referida patrona faz parte de uma sociedade, composta 

por 03 (três) advogados, de modo que é plenamente possível que a 

patrona substabeleça o encargo para algum de seus sócios, a fim de 

evitar prejuízos ao seu cliente.Ademais, frise-se que a produção de prova 

testemunhal é uma garantia das partes, em homenagem aos princípios 

constitucionais do contraditório e ampla defesa. No caso, a parte autora 

pugnou pela inquirição de testemunhas, de modo que entendo que a 

audiência instrutória deve ser mantida, não podendo ser cerceado seu 

direito por simples alegação de desnecessidade, como foi aduzido pela 
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parte contrária. 3. Desta forma, indefiro o pedido de cancelamento de 

audiência de instrução formulado pela parte embargada às fls. 89/91.4. 

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.5. Aguarde-se a 

realização da audiência de instrução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113322 Nr: 4327-83.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michele Jaqueline Pezzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA GALLE EBELING - 

OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liele Santini - OAB:22376/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) de busca e apreenção expedido(s) nos autos. Fica advertido 

o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá ser efetuado 

obrigatoriamente através da Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

disponível no site do TJMT, conforme Provimento 07/2017 da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de impossibilidade de 

pagamento das diligências pelo referido Sistema, em virtude de não 

cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, deverá o Sr. 

Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta Secretaria, no 

mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização exata do 

endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 117693 Nr: 671-84.2017.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiana Costa Beber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:9.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535/B/MT, DAIANA COSTA BEBER - OAB:13781

 2. O pleito da parte embargante não merece prosperar.Analisando 

detidamente o feito, verifica-se que a referida patrona faz parte de uma 

sociedade, composta por 03 (três) advogados, de modo que é plenamente 

possível que a patrona substabeleça o encargo para algum de seus 

sócios, a fim de evitar prejuízos ao seu cliente.Ademais, frise-se que a 

produção de prova testemunhal é uma garantia das partes, em 

homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 

No caso, a parte autora pugnou pela inquirição de testemunhas, de modo 

que entendo que a audiência instrutória deve ser mantida, não podendo 

ser cerceado seu direito por simples alegação de desnecessidade, como 

foi aduzido pela parte contrária. 3. Desta forma, indefiro o pedido de 

cancelamento de audiência de instrução formulado pela parte embargada 

às fls. 148/151.4. Intimem-se as partes acerca da presente decisão.5. 

Aguarde-se a realização da audiência de instrução.Cumpra-se.Água 

Boa/MT, 06 de abril de 2018.Arthur Moreira Pedreira de AlbuquerqueJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86612 Nr: 1103-45.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. A. P. Vasconcelos - ME, Bonfim Aparecido 

Pereira Vasconcelos, Elke Elaine de Menezes Vasconcelos, Manoel de 

Jesus Vieira Vasconcelos, Glauce Elaine Oliveira de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) nos autos. Fica advertido o Sr. Advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

esta Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116547 Nr: 6533-70.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Ribeiro Borges Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) nos autos. Fica advertido o Sr. Advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

esta Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1028627 Nr: 843-89.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nerone do Brasil Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fumiko Takagi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olten Ayres de Abreu Junior - 

OAB:OAB/SP 75.820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) nos autos. Fica advertido o Sr. Advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

esta Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108534 Nr: 1567-64.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos a distribuição da Carta 

Precatória de Busca e Apreensão expedida nos autos junto à Comarca de 

Goiânia - GO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010333-67.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DANIEL THOMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KREWER & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Referência: autos n.º 8010333-67.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: MARCOS 

DANIEL THOMA Considerando que a presente execução tem no polo 

passivo uma pessoa jurídica, a qual não faz parte do processo n.º 4975 

(95-19.2002.811.0021), em trâmite na 2º Vara desta comarca, torno sem 

efeito a penhora dantes realizada. Oficie ao juízo da 2º Vara, notificando-o 

da presente decisão. Intime-se o exequente para impulsionar o feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. 

Água Boa, 18 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANTONIO DE SOUZA BETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELVINO ROBERTO RAMOS (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: 25/05/2018 Hora: 13:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-83.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ARLEI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO ALVES ARANHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001821-83.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IVO 

ARLEI DE SOUZA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 

2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 12161126). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, 

o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. 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, 26 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001871-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001871-12.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ADAO 

ALVES PEREIRA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 

2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 12273549). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, 

o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. 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, 26 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-19.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA SALUSTIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001877-19.2017.8.11.0021 REQUERENTE: VANDA 

SALUSTIANO DO NASCIMENTO O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 

de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 12271812). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, 

o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. 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, 26 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-49.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001875-49.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

FERNANDA DOS SANTOS SILVA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 

10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 12271706). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, 

o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. 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, 26 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-56.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEZIVAM TENORIO FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010282-56.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA - ME O artigo 840 caput da 

lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao 

aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio 

mediante concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação 

pelo Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa 

disposição legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. 

No caso dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que 

culminou com a propositura da presente ação. No entanto, conforme se 

verifica pelo termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 

caput do regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, 

avençaram uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja 

negociação é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira 

como foi celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do 

que preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo 

o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – 

da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 12548803). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, 

o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. 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 abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010157-59.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI ARMANDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010157-59.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: JOSELI 

ARMANDO DA SILVA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de 

Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 11916397). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, 

o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. 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, 6 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001422-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IONE PEREIRA DA SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001422-54.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IONE 

PEREIRA DA SILVA 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 PJE/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. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-36.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ALMEIDA SOUSA (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 1001365-36.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

ANTONIO ALMEIDA SOUSA 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 PJE/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 - 
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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. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DE FREITAS (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001144-53.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LUCIANA GOMES DE FREITAS 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 PJE/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. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 2 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BORGES DOS SANTOS (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 1001393-04.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

SILVANA BORGES DOS SANTOS 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 PJE/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 
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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. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 2 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-74.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA ELLEN RODRIGUES GUERRA DE BARROS (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 1001453-74.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

BARBARA ELLEN RODRIGUES GUERRA DE BARROS 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 PJE/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. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 2 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-68.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU 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 1001143-68.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DIRCEU 

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 

seus termos no sistema informatizado PJE/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 
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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. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001151-45.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NEILI GIACOMOLLI (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001151-45.2017.8.11.0021 REQUERENTE: NEILI 

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 

seus termos no sistema informatizado PJE/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. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA PEREIRA NUNES (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001346-30.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

GERALDINA PEREIRA NUNES 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 PJE/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 
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informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE RODRIGUES DE CARVALHO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001363-66.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

GEOVANE RODRIGUES DE CARVALHO 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 PJE/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. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DELEIZE SILVA CORREA (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 1001402-63.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DELEIZE 

SILVA CORREA 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 PJE/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. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-22.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SOUZA DO CARMO (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 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001450-22.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

VALDEMIR SOUZA DO CARMO 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 PJE/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. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-21.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI RIBEIRO PRETTO (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 1001366-21.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOCELI 

RIBEIRO PRETTO 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 PJE/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. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 85563 Nr: 78-94.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

03416921151, Rg: 5653959, Filiação: Luzia Pereira dos Santos e Erminio 

Cardoso dos Santos, data de nascimento: 04/10/1981, brasileiro(a), 

natural de Aruana-GO, solteiro(a), vaqueiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR O(S) RÉU(S) acima qualificado(s) para que 

comparecam na SESSÃO DE JULGAMENTO PELO EGRÉGIO TRIBUNAL 
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POPULAR DO JÚRI que realizar-se-á no dia 20 DE JUNHO DE 2018, ás 

08:00 horas (MT), no auditório do juri no Edificio do forum local, sito no 

endereço ao final indicado.

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, Marinalva Borges dos 

Santos, digitei.

Água Boa, 05 de abril de 2018

Francileudo de Sousa Chagas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 018/2018-GAB2ªVARA - O Doutor PIERRO DE FARIA 

MENDES, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal desta Comarca de Alto 

Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. 

CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 81, letra "b", e 86, da Lei n.º 

4.964/85 (Código de Organização Judiciária do Estado - COJE) e artigo 13 

da CNGCE (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça – Foro Extrajudicial) que determina ao Magistrado, até o mês de 

agosto de cada ano, a realização de correição nos Ofícios de Justiça a ele 

sujeitos, RESOLVE: I - DESIGNAR CORREIÇÃO ORDINÁRIA nas Delegacias 

de Polícia Civil desta Comarca de Alto Araguaia-MT, conforme cronograma 

abaixo, sem prejuízo do normal funcionamento da Diretoria, podendo o 

período ser estendido, caso houver necessidade. Durante a Correição 

serão observadas rigorosamente as disposições contidas no Capítulo III, 

artigo 27 e seguintes, da CNGCE. Fica estabelecido o seguinte cronograma 

de correições: a) Delegacia de Polícia Civil de Alto Araguaia-MT: dia 07 de 

maio de 2018, com início às 13h00min. b) Cadeia Pública de Alto 

Araguaia-MT: dia 08 de maio de 2018, com início às 13h00min. c) 

Delegacia de Polícia Civil de Ponte Branca: dia 10 de maio de 2018, com 

início às 10h. II - DETERMINAR às i. Autoridades Policiais que providenciem 

para que todos os livros e materiais utilizados no desenvolvimento do 

expediente estejam à disposição do Juiz Corregedor no início dos 

trabalhos da correição; III - Convidar os senhores serventuários, o membro 

do Ministério Público e da Defensoria Pública com atribuições nesta 

Comarca, a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção local, advogados 

e partes, e o público em geral, para, querendo, acompanhar os trabalhos 

da Correição, oportunidade em que serão resolvidas todas as 

reclamações e sugestões que forem apresentadas. IV - DESIGNAR os 

servidores Cristiane Tolentino de Barros, Gestora Geral, matrícula 11787 e 

Mauro de Oliveira Santos, Gestor Administrativo II, matrícula 4254, para 

secretarias os trabalhos. V - Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se. 

Cumpra-se. Afixe-se como de costume. Remetam-se cópias à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça, ao Presidente da OAB-MT, ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e às Delegacias. Alto Araguaia-MT, 02 de 

abril de 2018. Pierro de Faria Mendes - Juiz de Direito

PORTARIA Nº 019/2018-DF - O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Alto Araguaia, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. CONSIDERANDO 

o que dispõe os artigos 81, letra "b", e 86, da Lei n.º 4.964/85 (Código de 

Organização Judiciária do Estado - COJE) e artigo 13 da CNGCE 

(Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – Foro 

Extrajudicial) que determina ao Magistrado, até o mês de agosto de cada 

ano, a realização de correição nos Ofícios de Justiça a ele sujeitos, 

RESOLVE: I - DESIGNAR CORREIÇÃO ORDINÁRIA nas serventias 

extrajudiciais desta Comarca de Alto Araguaia-MT, conforme cronograma 

abaixo, sem prejuízo do normal funcionamento da Diretoria, podendo o 

período ser estendido, caso houver necessidade. Durante a Correição 

serão observadas rigorosamente as disposições contidas no Capítulo III, 

artigo 27 e seguintes, da CNGCE. Fica estabelecido o seguinte cronograma 

de correições: a) Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Ribeirãozinho: 

dia 10 de maio de 2018, com início às 08h00min (MT). b) Cartório de 

Registro Civil e Tabelionato de Ponte Branca: dia 10 de maio de 2018, com 

início às 13h00min (MT). c) Cartório de Registro Civil e Tabelionato de 

Araguainha: dia 10 de maio de 2018, com início às 14h30min (MT). d) 

Cartório do 1º Ofício de Alto Araguaia-MT: dia 17 de julho de 2018, com 

início às 13h00min (MT);

e) Cartório do 2º Ofício de Alto Araguaia-MT: dia 24 de julho de 2018, com 

início às 13h00min. II - DETERMINAR aos senhores Cartorários que 

providenciem para que todos os livros e materiais utilizados no 

desenvolvimento do expediente estejam à disposição do Juiz Corregedor 

no início dos trabalhos da correição; III - Convidar os senhores 

serventuários, o membro do Ministério Público e da Defensoria Pública com 

atribuições nesta Comarca, a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção 

local, advogados e partes, e o público em geral, para, querendo, 

acompanhar os trabalhos da Correição, oportunidade em que serão 

resolvidas todas as reclamações e sugestões que forem apresentadas. IV 

- DESIGNAR os servidores Cristiane Tolentino de Barros, Gestora Geral, 

matrícula 11787 e Mauro de Oliveira Santos, Gestor Administrativo II, 

matrícula 4254, para secretarias os trabalhos. V - Publique-se. 

Registre-se. Cientifiquem-se. Cumpra-se. Afixe-se como de costume. 

Remetam-se cópias à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Presidente da OAB-MT, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Serventia Extrajudicial. Alto Araguaia-MT, 02 de abril de 2018. Pierro de 

Faria Mendes - Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 020/2018-DF - O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Alto Araguaia, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. CONSIDERANDO 

o que dispõe os artigos 81, letra "b", e 86, da Lei n.º 4.964/85 (Código de 

Organização Judiciária do Estado - COJE) e Seção 2 – Função 

Correicional, da CNGC, que determina ao Magistrado, até o mês de agosto 

de cada ano, a realização de correição nos Ofícios de Justiça a ele 

sujeitos, RESOLVE: I - DESIGNAR CORREIÇÃO ORDINÁRIA na CENTRAL 

DE ADMINISTRAÇÃO e CARTÓRIO DISTRIBUIDOR desta Comarca de Alto 

Araguaia-MT, conforme cronograma abaixo, sem prejuízo do normal 

funcionamento, podendo o período ser estendido, caso houver 

necessidade. Durante a Correição serão observadas rigorosamente as 

disposições contidas na Seção 03 da CNGC. Fica estabelecido o seguinte 

cronograma de correições: a) Central de Administração: dia 23 a 27 de 

julho de 2018, com início às 13h00min (MT). B) Cartório Distribuidor: dia 31 

de julho de 2018, com início às 13h00min (MT). II - DETERMINAR aos 

senhores serventuários que providenciem para que todos os livros e 

materiais utilizados no desenvolvimento do expediente estejam à 

disposição do Juiz responsável no início dos trabalhos da correição; III - 

Convidar os senhores serventuários, o membro do Ministério Público e da 

Defensoria Pública com atribuições nesta Comarca, a Ordem dos 

Advogados do Brasil, Subseção local, advogados e partes, e o público em 

geral, para, querendo, acompanhar os trabalhos da Correição, 

oportunidade em que serão resolvidas todas as reclamações e sugestões 

que forem apresentadas. IV - DESIGNAR os servidores Cristiane Tolentino 

de Barros, Gestora Geral, matrícula 11787 e Mauro de Oliveira Santos, 

Gestor Administrativo II, matrícula 4254, para secretarias os trabalhos. V - 

Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se. Cumpra-se. Afixe-se como de 

costume. Remetam-se cópias à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Presidente da OAB-MT, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao 

Cartório Distribuidor e a Central de Administração. Alto Araguaia-MT, 02 de 

abril de 2018. Pierro de Faria Mendes - Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 57687 Nr: 598-23.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLFDS, LDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA 

RESENDE - OAB:16.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 57687

Vistos, em correição.

Analisando os autos com acuidade, por se tratar de processo passível de 

transação entre as partes, nos termos do disposto no artigo 139, V do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 15 de maio de 2018 às 

13h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Em havendo conciliação ou não, volvam-me os autos conclusos para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 336 de 706



deliberação.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 02 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51295 Nr: 486-25.2012.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - 

OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Gomes de Novaes - 

OAB:21154 - BA

 Código n.° 51295

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente o Requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar, se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 02 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 11774 Nr: 1576-49.2004.811.0020

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: DIVINA PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 Código n.° 11774

Vistos, em correição.

INDEFIRO o requerido às fls. 112/117, uma vez que a expedição do RPV 

(fls. 106/106V) encontra-se regular.

 No mais, registro que a manifestação apresentada pelo Executado, ao 

que parece, é protelatória com o nítido intuito de prolongar a execução, 

ainda mais levando em consideração que trata-se de valor simplório. Com 

isso, desde já, advirto o Executado que sua conduta poderá ser punida 

como ato atentatório à dignidade da justiça (§1° do artigo 77 do CPC).

 Cumpra-se o que determina o RPV de fls. 106/106v.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 21 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 11073 Nr: 973-73.2004.811.0020

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: NEURACY CRUZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 Código n.° 11073

Vistos, em correição.

INDEFIRO o requerido às fls. 115/120, uma vez que a expedição do RPV 

(fls. 111/111v) encontra-se regular.

 No mais, registro que a manifestação apresentada pelo Executado, ao 

que parece, é protelatória com o nítido intuito de prolongar a execução, 

ainda mais levando em consideração que trata-se de valor simplório. Com 

isso, desde já, advirto o Executado que sua conduta poderá ser punida 

como ato atentatório à dignidade da justiça (§1° do artigo 77 do CPC).

 Cumpra-se o que determina o RPV de fls. 111/111v.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 21 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51355 Nr: 553-87.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRI DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO BIOENERGIA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE ÓLEOS BIODIESEL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Dias Colnago - 

OAB:293506/SP, HENRI DIAS - OAB:108881/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.°51355

Vistos, em correição.

 Intime-se pessoalmente a Parte Autora para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste-se quanto ao interesse no prosseguimento da ação, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, § 1º do NCPC.

Ultrapassado o prazo com ou sem manifestação, certifique e tornem os 

autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 21 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 15548 Nr: 1740-77.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENÍZIA NAVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 15548

Vistos, em correição.

Ante o contido às fls. 202/205, intime-se a Exequente para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

 No mais, certifique a Senhora Gestora em que situação encontra-se a 

expedição do RPV (nos termos já deferido nestes autos), uma vez que 

encontram-se inúmeros RPVs já expedidos, incluindo alvará de 

levantamento.

Cumprida as determinações, tornem os autos conclusos para 

deliberações.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 21 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 15461 Nr: 1727-78.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA ALVES SANZIONE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 15461

Vistos, em correição.

INDEFIRO o requerido às fls. 71/76, uma vez que a expedição do RPV (fls. 

65/65v) encontra-se regular.

 No mais, registro que a manifestação apresentada pelo Executado, ao 

que parece, é protelatória com o nítido intuito de prolongar a execução, 

ainda mais levando em consideração que trata-se de valor simplório. Com 

isso, desde já, advirto o Executado que sua conduta poderá ser punida 

como ato atentatório à dignidade da justiça (§1° do artigo 77 do CPC).

 Cumpra-se o que determina o RPV de fls. 65/65v.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 21 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 11756 Nr: 1558-28.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELICE PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA, DAVID JOSÉ DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

REZENDE - OAB:2.089/MT, NEY PEREIRA DE SOUZA - OAB:2.964/MT

 Código n.° 11756

Vistos, em correição.

INDEFIRO o requerido às fls. 104/109, uma vez que a expedição do RPV 

(fls. 100/100v) encontra-se regular.

 No mais, registro que a manifestação apresentada pelo Executado, ao 

que parece, é protelatória com o nítido intuito de prolongar a execução, 

ainda mais levando em consideração que trata-se de valor simplório. Com 

isso, desde já, advirto o Executado que sua conduta poderá ser punida 

como ato atentatório à dignidade da justiça (§1° do artigo 77 do CPC).

 Cumpra-se o que determina o RPV de fls. 100/100v.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 21 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 11406 Nr: 1326-16.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARDOSO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE FERNANDES - 

OAB:20825/O

 Código n.° 11406

Vistos, em correição.

INDEFIRO o requerido às fls. 89/94, uma vez que a expedição do RPV (fls. 

85/85v) encontra-se regular.

 No mais, registro que a manifestação apresentada pelo Executado, ao 

que parece, é protelatória com o nítido intuito de prolongar a execução, 

ainda mais levando em consideração que trata-se de valor simplório. Com 

isso, desde já, advirto o Executado que sua conduta poderá ser punida 

como ato atentatório à dignidade da justiça (§1° do artigo 77 do CPC).

 Cumpra-se o que determina o RPV de fls. 85/85v.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 21 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 9608 Nr: 1795-96.2003.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

BRASIL- CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Araújo Ramos - 

OAB:4701/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, 

MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TARABINI MACHADO - 

OAB:7938/MT

 Código n.°9608

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Parte Autora para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste-se quanto ao interesse no prosseguimento da ação, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, § 1º do NCPC.

Ultrapassado o prazo com ou sem manifestação, certifique e tornem os 

autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 21 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 3127 Nr: 843-88.2001.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBAIARA MÔNICA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 3127

Vistos, em correição.

Ante a petição de fls. 106/111, intime-se a Exequente para informar/indicar 

a conta bancária para constar no RPV, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito.

 Advinda a informação/indicação, expeça-se novamente o RPV.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 21 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 52167 Nr: 1489-15.2012.811.0020

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERÔNICA FÁVERO PACHECO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:14900/MT, WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - OAB:9.661-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Código n.°52167

Vistos, em correição.
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 Intime-se pessoalmente a Parte Autora para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste-se quanto ao interesse no prosseguimento da ação, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, § 1º do NCPC.

Ultrapassado o prazo com ou sem manifestação, certifique e tornem os 

autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 21 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 11753 Nr: 3483-59.2004.811.0020

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVINA NAVES DE SOUZA, WILLIAN SANTOS 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

ARAGUAIANHA - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

REZENDE - OAB:2.089/MT

 Código n.° 11753

Vistos, em correição.

INDEFIRO o requerido às fls. 104/109, uma vez que a expedição do RPV 

(fls. 100/100v) encontra-se regular.

 No mais, registro que a manifestação apresentada pelo Executado, ao 

que parece, é protelatória com o nítido intuito de prolongar a execução, 

ainda mais levando em consideração que trata-se de valor simplório. Com 

isso, desde já, advirto o Executado que sua conduta poderá ser punida 

como ato atentatório à dignidade da justiça (§1° do artigo 77 do CPC).

 Cumpra-se o que determina o RPV de fls. 100/100v.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 21 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 31413 Nr: 2099-51.2010.811.0020

 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: IDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDA(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT, RODRIGO CAMPOS MORAES - OAB:11.355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 31413

Vistos, em correição.

 Ante a manifestação de fls. 77/80, intime-se a Inventariante para se 

manifestar, devendo na oportunidade, juntar os documentos mencionados 

pela Fazenda Pública, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Com a manifestação e/ou juntada de documentos, tornem os autos 

conclusos para deliberações.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia – MT, 21 de março de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74899 Nr: 3354-34.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para informar o endereço correto do executado, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 09 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74879 Nr: 3338-80.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ESMERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alto 

Araguaia - MT, em face de Francisco Esmerino da Silva.

Em Ref. 09 o exequente manifestou pela extinção da ação, em razão da 

quitação da dívida exequenda.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, III, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 09 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 70117 Nr: 740-56.2016.811.0020

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ZOMAR DEBOLETTA, MARINA ZONTA 

DEBOLETTA, ANTÔNIO DEBOLETTA, MARIA HELENA BENTO DEBOLETTA, 

JOSÉ RICARDO DEBOLETTA, NILIANE VILELA DE FREITAS DEBOLETTA, 

ANTÔNIO ADRIANO DEBOLETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO RIBEIRO FILHO (Espólio), TEREZINHA 

DE JESUS GOMES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RULI - OAB:135305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN 

- OAB:5734/Mt

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 09 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 84708 Nr: 3983-71.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 
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NETO - OAB:20129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LÚCIA BERNARDES 

FERREIRA - OAB:12704

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 09 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 91010 Nr: 275-76.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAB, CLCS, FDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Túrmina - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Túrmina - OAB:

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 09 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75148 Nr: 3496-38.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA WELTER ARNOLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTTUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se, integralmente, o determinado em decisão de Ref. 10.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 09 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 78690 Nr: 371-28.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, BANCO 

VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, Luiz Rodrigues 

Wambier - OAB:23.516/SC, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 09 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 80738 Nr: 1704-15.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDINO DE ARRUDA TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENNER DE OLIVEIRA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PALOMA BUSATO - 

OAB:11.775/MT, WERUSKA FONTES MAGALHÃES - OAB:10250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O, MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - 

OAB:15828-MT

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 09 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75146 Nr: 3494-68.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY MARCOS REZENDE, NAIR MARTINS DE REZENDE, 

SADY SEVERINO DE REZENDE, MARIA DA PAICHÃO SANTOS REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Aparecido Silva Marchi - 

OAB:375.617/SP, PAULO HENRIQUE ZUANETTI - OAB:375771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A OAB/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 09 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 71208 Nr: 1191-81.2016.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Karoline Lima de 

Souza - OAB:28.060/PE

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 09 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83662 Nr: 3314-18.2017.811.0020

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 340 de 706



por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRS, RRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 09 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 73337 Nr: 2377-42.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 09 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56339 Nr: 2099-46.2013.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERMINIO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDITA MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 05 DIAS.

AUTOS N.º 2099-46.2013.811.0020 - Código 56339

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: PERMINIO LOPES DA SILVA

PARTE REQUERIDA: ÉDITA MARIA FERREIRA

INTIMANDO(A, S): requerido(a): Édita Maria Ferreira, Cpf: 08099740106, 

Rg: 282.335 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), do lar, Endereço: 

Av. Perimetral, Nº 515, Bairro: Centro, Cidade: Jataí-GO.

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$ R$ 676,85, no prazo de 05 (cinco) dias dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de 

PROTESTO.

 Eu, MAURO DE OLIVEIRA SANTOS-Gestor Administrativo II, digitei.

 Alto Araguaia - MT, 6 de abril de 2018.

Mauro de Oliveira Santos

Gestor Administrativo II

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 89079 Nr: 5674-23.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LEANY GUIMARAES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, advogado da parte Exequente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da complementação 

da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte 

reais), de acordo com certidão lançada à ref: 21, conforme Provimento n° 

07/2017-CGJ, por depósito junto à central de processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que 

deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), link "emissão de 

guias on-line", procurar "guia de complementação de diligência", devendo 

o comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, para 

cumprimento do mandado.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71066 Nr: 1124-19.2016.811.0020

 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: JOAO FRANCISCO MACHADO SILVA, LILLYANE MARIA 

MACHADO SILVA, GIOVANNI LUCIO MACHADO DE MELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELLA MARIS DE OLIVEIRA MACHADO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE ROSA DE SOUZA - 

OAB:15779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, tendo em vista o transcurso do prazo 

de suspensão do feito, e em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o advogado da 

parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 6 de abril de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 65782 Nr: 2222-73.2015.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE CANDIDO LOPES PERES, MAURO VIEIRA 

PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)14. Ora, os requerentes têm ciência inequívoca que o imóvel objeto da 

lide está sendo discutido em outros processos, inclusive propuseram ação 

de Embargos de Terceiro (cód. 70765) distribuído por dependência ao 

processo de reintegração de posse de código 69314, esta ultima 

manejada por João de Castro contra Djalma de Jesus Carvalho.15. Assim, 

não podem os requerentes, com base apenas no fato de que o bem não 

se encontra registrado no cartório, dispensar a citação dos interessados 
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citados acima.16. (...)18. Sobre o tema, tem se posicionado a moderna 

doutrina: “Ora, é requisito essencial da usucapião extraordinária a 

existência, em regra, de uma posse mansa e pacífica, ininterrupta, com 

animus domini e sem oposição por 15 anos. (...) não há necessidade de se 

provar a boa-fé ou o justo título, havendo uma presunção absoluta ou iure 

et iure da presença desses elementos. O requisito, portanto, é único, isto 

é, a presença da posse que apresente os requisitos exigidos em lei.” 

(FLÁVIO TARTUCE, in Manual de Direito Civil, Volume único, Editora 

Método, 2012, pág. 876).19. Desta forma, resta evidente pela análise dos 

quatros processos em apenso, que o exercício da posse pelos 

requerentes em hipótese alguma pode ser caracterizada como mansa, 

pacífica e ininterrupta.20. Salta aos olhos o fato de os requerentes serem 

intimados por duas vezes para emendar o pedido inicial para indicarem 

corretamente o polo passivo, estes preferiram alegar a sua 

desnecessidade, demonstrando conduta inapropriada, máxime por terem 

conhecimento dos litígios envolvendo o imóvel, razão pela qual, o 

processo deve ser julgado extinto.DISPOSITIVO21. Ante todo o exposto, 

EXTINGO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, 

do CPC.22. CONDENO os requerentes ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários 

advocatícios, vez que não houve a triangulização processual.23. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

5 de abril de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91648 Nr: 636-93.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS JUNIOR TURCHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Desistência

Vistos.

1. DOUGLAS JUNIOR TURCHETTI promove Ação de Cobrança em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., todos qualificados nos autos.

2. A parte autora requereu a DESISTÊNCIA da ação (ref. 09).

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 executada 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. Deixo de analisar o pedido de restituição dos valores pagos como 

custas e taxas judiciais, vez que em desacordo com a Instrução Normativa 

SCA nº 02/2011, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

regula a competência (Diretoria do Foro) e o procedimento necessário 

para o trâmite do aludido pedido de restituições, desde o requerimento ao 

Juiz Diretor do Foro até o arquivamento do processo, no Departamento de 

Controle e Arrecadação do TJMT.

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, 6 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 72007 Nr: 1519-11.2016.811.0020

 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: ADENILTON PEREIRA BORGES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17. Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial para DENEGAR 

a segurança, com fundamento no art. 487, I do CPC, em razão da ausência 

de direito líquido e certo. 18. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 25 da lei 12.016/09. 19. Não há recurso de ofício, vez 

que a segurança não foi concedida. 20. Após o transito em julgado, 

arquive-se com as cautelas de praxe21. Publique-se. Intime-se. 22. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

6 de abril de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 67219 Nr: 2891-29.2015.811.0020

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - 

OAB:11564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 12. Posto isso, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos à execução, 

com fulcro no artigo 487, I do CPC, para o fim de DECLARAR prescritas a 

Cédula de Crédito Bancária nº 178.571.889 da ação executiva em apenso 

(Cód. 64779), e por consequência JULGAR EXTINTA aludida execução, 

com análise de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.13. CONDENO o 

embargado ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa.14. 

Transitada em julgado, TRANSLADE-SE cópia desta sentença aos autos 

principais.15. Após ARQUIVE-SE, promovendo as baixas e anotações 

necessárias.16. Publique-se. Intime-se. 17. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 06 de abril de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93009 Nr: 1249-16.2018.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚCARD FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S R DE SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (artigo 829, CPC/2015), consignando no referido ato 

as faculdades e prazos dos artigos 914 e seguintes do CPC/2015, 

salientando que, via de regra, os embargos à execução não mais 

possuem efeito suspensivo, exceto se configurada a hipótese do § 1º do 

artigo 919 do referido Diploma Processual Civil. 4. Não sendo encontrada a 

parte devedora para citação, deve o diligente meirinho arrestar-lhe tantos 

bens quanto bastem para garantir a execução, não descuidando referido 

servidor da justiça de, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar novamente a parte executada por 2 (duas) vezes, em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido ex vi regramento 

do parágrafo único do artigo 830 do CPC/2015.5. Permanecendo o arresto, 

INTIME-SE a parte exequente para fins e prazo dos §2º e §3º do artigo 830 

do CPC/2015, a qual deverá providenciar a citação editalícia da parte 

executada, sob pena de extinção processual (arts. 485 e 318, do 

CPC/2015).6. Regular e pessoalmente citada a parte executada, se não 

efetuado o pagamento no tríduo legal, deve o oficial de justiça, munido da 

segunda via do mandado inaugural, proceder de imediato à PENHORA de 
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bens e sua AVALIAÇÃO, bem como, permear a guarda dos mesmos com 

nomeação de FIEL DEPOSITÁRIO (público ou privado), de tudo lavrando o 

respectivo auto/certidão e de pronto intimando a parte executada ut §1º do 

artigo 829 c/c artigos 838 e 840, inclusive para fins e prazo do artigo 847, 

todos do CPC/2015.7. Não sendo crível no caso a adoção dos incisos I e II 

do artigo 840 do CPC/2015, o encargo de fiel depositário recairá sobre 

aquele que livremente possuir o bem quando da sua penhora, lavrando-se 

termo de compromisso e responsabilidade nos autos. Não sendo aceito o 

encargo pelo possuidor ou se recusando ele a imediatamente assinar 

respectivo termo na

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-66.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

REINI MARIA DA BADIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 28/05 de 2018 , às 9:20 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 9 de abril de 2018. OLIZELMA DAVID DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-54.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLENE ALVES DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIMAIS INSTITUICAO DE CREDITO PRODUTIVO POPULAR 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL ARAUJO DE ALMEIDA OAB - GO0011837A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010002-54.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CHARLENE ALVES DE 

OLIVEIRA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CREDIMAIS INSTITUICAO DE 

CREDITO PRODUTIVO POPULAR 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-44.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-O 

(ADVOGADO)

MAXIMILIAN JOSE BEIJO GONSALEZ OAB - MT0011225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010337-44.2015.8.11.0020; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALESSANDRO DE 

OLIVEIRA RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-58.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES SOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT11049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB - MG0136087A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010112-58.2014.8.11.0020; Valor causa: R$ 16.098,92; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

TRANSPORTE TERRESTRE]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MANOEL RODRIGUES SOTO Parte Ré: REQUERIDO: 

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos. 1. AUTORIZO o bloqueio eletrônico, 

pois o pagamento da condenação não se encontra comprovada no 

processo. Realizada a busca, não foi encontrado valor disponível para 

penhora eletrônica, conforme comprovante em anexo. 2. Ante ao exposto, 

INTIME-SE a parte exeqüente para no prazo de 05 (cinco) dias indicar 

bens para serem penhorados, bem como prestar informações sobre 

eventual liquidação extrajudicial informada no extrato anexo, sob pena de 

extinção (§ 4º, do artigo 53 da Lei 9.099/95) e arquivamento dos autos, 

com expedição de Certidão de Dívida. 3. Decorrido o prazo acima 

mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020004-54.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BARBOSA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N.G. TRANSPORTES E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

ENERGY GREEN BRASIL ENERGIA RENOVAVEL LTDA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8020004-54.2015.8.11.0020; Valor causa: R$ 21.817,33; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BENEDITO 

BARBOSA - ME Parte Ré: EXECUTADO: ENERGY GREEN BRASIL ENERGIA 

RENOVAVEL LTDA, N.G. TRANSPORTES E COMERCIO LTDA Vistos. 1. 

AUTORIZO o bloqueio eletrônico, pois o pagamento da condenação não se 

encontra comprovada no processo. Realizada a busca, o valor penhorado 

é ínfimo diante do valor da dívida, motivo pelo qual foi desbloqueado 

conforme recibo de protocolamento de ordens judiciais de transferências, 

desbloqueios e/ou reiterações para bloqueios de valores anexo. 2. Ante 

ao exposto, INTIME-SE a parte exeqüente para no prazo de 05 (cinco) dias 

indicar bens para serem penhorados, sob pena de extinção (§ 4º, do 

artigo 53 da Lei 9.099/95) e arquivamento dos autos, com expedição de 

Certidão de Dívida. 3. Decorrido o prazo acima mencionado, sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos. 4. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010196-93.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO OAB - MT0020129A (ADVOGADO)

GETULIO ALVES LOPES OAB - MT0012357A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA RESENDE OAB - MT16062/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010196-93.2013.8.11.0020; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: PAULO ROBERTO Parte Ré: EXECUTADO: NEXTEL 

TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos. 1. O débito foi penhorado e ordenado 

a sua transferência para a Conta Única/TJMT, conforme recibo de 

protocolamento de ordens judiciais de transferências, desbloqueios e/ou 

reiterações para bloqueios de valores em anexo. 2. INTIME-SE a parte 

executada da penhora efetuada, para fins e prazos do artigo 854, §3º do 

CPC/2015 e aguarde-se o prazo para oposição dos embargos - 15 

(quinze) dias, contados a partir da intimação da penhora - artigo 525, § 1º, 

CPC/2015 e Enunciado 142 do FONAJE. 3. OFICIE-SE a Conta Única do 

TJMT, comunicando-a da penhora e solicitando a vinculação do valor 

penhorado a este processo, por meio de Malote Digital (Resolução n.º 

15/2012/TP). 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital

N° 1742-20.2004.811.0008-Código 16247.1° Vara-Civel. EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO 5 DIAS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILTON 

PEREIRA LEMOS, CPF: 57203059120, RG: 944.952, Filiação: Anésio Batista 

Lemos e de Almerinda Pereira Lemos, data de nascimento: 31/07/1973, 

natural de Montanha-ES, solteiro(a), taxista, Telefone 33841128. 

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$ 

662,52 (Seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois 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, 

05 de abril de 2018 Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Edital Intimação

N° 2138-16.2012.811.0008-Código 80522-1° vara. EDITAL DE INTIMAÇÃO 

05 (CINCO) DIAS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSIAS ARAUJO DE 

LIRA, CPF: 57125180159, RG: 887.387, brasileiro(a), casado(a), Telefone 

65-9695-1011. 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$ 253,40 (Duzentos e cinquenta e tres reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. . E, 

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei. Barra do Bugres, 06 de abril de 2018 

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

N°1567-79.2011.811.0008-Código 50294, 2° vara. EDITAL DE INTIMAÇÃO 

PRAZO 5 DIAS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO VIEIRA DOS 

SANTOS, Cpf: 37889605153, Rg: 535145, Filiação: João Veira dos Santos 

e Helena Alves Dossantos, data de nascimento: 25/07/1966, brasileiro(a), 

natural de Cardoso-SP, solteiro(a), empreiteiro, Telefone 65 9938-0202. 

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$ 

251,97 (Duzentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), no 

prazo de 05 (dias), contados da expiração do prazo do deste edital, sob 

pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará na restrição de 

vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. . E, para que chegue ao 

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

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de Vasconcelos Barros, 

digitei. Barra do Bugres, 05 de abril de 2018 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.: 84573 Nr: 761-73.2013.811.0008

 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: CREUZA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando o lapso temporal decorrido nos autos, INTIME-SE a parte 

autora para providenciar o regular andamento do processo, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Após, decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, certifique-se e 

faça os autos concluso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres, 06 de abril de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 7781 Nr: 1789-96.2001.811.0008

 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: DIONISIO DOMINGUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO TEODOMIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:MT-7099, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JULIO DOMINGUES DO 

AMARAL e outros à sentença proferida às fls. 865/876, que julgou 

improcedentes os pedidos dos embargantes e reconheceu a prescrição 

aquisitiva arguida pelos requeridos.

 Alegam que depois de 20 (vinte) anos de produção de provas, a solução 

dada à causa foi diversa daquela que os autores esperavam. Dessa 

forma, requerem seja sanada a omissão da sentença para o fim de julgar 

procedente o pedido inicial, ou, indicando as provas quanto ao 

convencimento da prescrição aquisitiva, o termo inicial; bem como a 

espécie de usucapião.

 É o breve relatório. DECIDO.

Inicialmente, não ocorreu cerceamento de defesa, na medida em que os 

embargantes tiveram livre acesso às provas e documentos constantes 

nos autos e, segundo o princípio do livre convencimento e da motivação 

da apreciação da prova, sem que isso importe em qualquer nulidade, 

sobretudo nos casos como dos autos defendido pelos embargantes. A 

tese de prescrição aquisitiva foi arguida mais de uma vez pelos 

requeridos, sobre a qual os embargantes manifestaram às fls. 825/827.

 É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos 

quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou 

omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

Não há falar em erro, omissão ou obscuridade no julgado.

 Com efeito, os requeridos mantinham posse mansa e pacífica sobre essa 

área de terra invadida nos anos de 1960, tanto que somente no ano de 

1986 e, por outro lado, não tendo havido prova nos autos de alguma 

causa interruptiva da prescrição acolheu-se a tese da usucapião arguida 

dos requeridos.

 Frise-se na ação reivindicatória faz-se necessário que para a propositura 

da ação a comprovação pelo autor do domínio sobre a coisa reivindicada, 

sua individualização e da prova de posse injusta pelo réu, o que não foi 

feito no caso dos autos; sobretudo em relação à prova de posse injusta 

pelos réus (embargados) sobre a área reivindicada. Os comprovantes de 

pagamento de ITR e o Laudo Pericial, permitem concluir que já havia 

ocupação de terras, quando da propositura da ação e comprovam a 

posse justa pelos réus sobre a área reivindicada, contra os quais não 

houve contraprova pelos embargantes, autores da ação.

 Dessa forma, considerando a posse justa dos réus sobre a área 

reivindicada mantida por mais de 20 anos, cujo lapso temporal foi 

completado ainda na vigência do Código Civil de 1916, previsto no artigo 

550 daquele diploma legal, reconheceu-se a prescrição aquisitiva, seja 

pela forma de usucapião ordinário ou extraordinário em relação a área do 

imóvel reivindicado, não havendo, portanto, omissão a ser sanada ou 

corrigida na sentença que julgou improcedente os pedidos dos 

embargantes.

 Importa destacar que a simples irresignação da parte com o não 

acolhimento de seu pedido não enseja oposição de embargos de 

declaração.

 Dessa forma, não verifico, na espécie, a existência de quaisquer das 

hipóteses ensejadoras dos embargos declaratórios, mormente quando 

inexistem na decisão embargada omissão, contradição ou obscuridade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO 

ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 168 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO 

CONHECIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – 

IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis 

somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no 

julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas 

hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a 

possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e 

já decidida. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre 

tese apresentada tão somente nos embargos de declaração. Embargos de 

Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Opostos nos 

autos do (a) Apelação / Reexame Necessário 67736/2015 -Classe: 

CNJ-1728). Protocolo Número/Ano: 126908 / 2015. Julgamento: 22/9/2015. 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA 

COSTA RIBEIRO FILHO - PROC. DO ESTADO), EMBARGADO - ELVIRA 

ROSA DOS SANTOS E OUTRO (s) (Advs: Dr (a). KATYA REGINA NOVAK 

DE MOURA). Relator (a): Exmo (a). Sr (a). DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. 

Sem destaque no original.

 Por outro lado, infere-se das razões do recurso a nítida intenção de 

reformar, e não de integrar a decisão embargada. No entanto, os 

embargos de declaração não se prestam a tal desiderato, consoante 

pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. 

INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.

1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses 

de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 

do CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de 

declaração.

2. No caso, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos 

embargos de declaração, uma vez ausente a contradição afirmada pelos 

embargantes; sendo certo que a contradição revela-se por proposições 

inconciliáveis dentro de um mesmo julgado. Impende salientar que os 

recorrentes apontam contradição do feito embargado com os arestos 

trazidos à colação, o que é inapto a respaldar a oposição do presente 

recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 

1269215/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 19/08/2015, DJe 31/08/2015). Sem destaque no original.

 Nesse cenário, incumbe aos embargantes recorrerem adequadamente da 

decisão proferida por este Juízo, já que não se fazem presentes os 

requisitos que ensejam a oposição dos embargos de declaração.

Diante do exposto, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas 

no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, REJEITO os embargos 

de declaração opostos.

 Intimem-se.

 Barra do Bugres – (MT), 06 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44475 Nr: 697-68.2010.811.0008

 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: BATISTA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL - JOB DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:SP 138.436, JONAS J. F. BERNARDES - OAB:8247

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na ação indenizatória proposta por BATISTA CARDOSO DA 

SILVA em desfavor de TROPICAL – JOB DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA. e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., para condenar as 

requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 

título de compensação por 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, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em virtude da 

sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamentos das custas, 

no percentual de 50 % (cinquenta por cento) para cada, e honorários 

advocatícios, levando em consideração o critério da razoabilidade e a 

simplicidade da causa, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação 

de serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o 

seu serviço (artigo 85, § 2º, do CPC), fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

proveito econômico obtido na causa, para o advogado de cada parte, 

ressalvando os benefícios da gratuidade da justiça deferidos à parte 

autora.Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à 
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espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 06 

de abril de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 11483 Nr: 1464-53.2003.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL DE MÓVEIS UMUTINA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos etc.

 A parte exequente pugnou pela suspensão do feito, em razão de 

parcelamento do débito exequendo (p. 126).

 Assim, ACOLHO o pedido formulado e, na forma do artigo 922 do Código 

de Processo Civil, suspendo o curso do processo executivo, pelo prazo 

requerido.

 Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente a dizer o que for de seu interesse 

no processo, no prazo de quinze (15) dias.

 Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, venham-me conclusos.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 06 de abril de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104602 Nr: 4531-06.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 06 de abril de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99812 Nr: 1529-28.2015.811.0008

 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: Edilene Luciana do Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 06 de abril de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105419 Nr: 5112-21.2015.811.0008

 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: MARILZA APARECIDA LEITE SANTOS, DALVANETE 

APARECIDA LEITE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES COSTA - 

OAB:13648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Representado (autor): Dalvanete Aparecida 

Leite Santos, Cpf: 02979971146, Rg: 2020416-7 SSP MT Filiação: Antonio 

Parreira dos Santos e Bernadete Pereira Leite Santos, data de nascimento: 

29/10/1985, brasileiro(a), natural de B. do bugres-MT, solteiro(a), 

Endereço: Av. Hitler Sansão, Sn, Bairro: Centro, Cidade: P. Estrela-MT

Representante (requerente): Marilza Aparecida Leite Santos, Cpf: 

03625858142, Rg: 2184054-7 Filiação: Antonio Parreira dos Santos e 

Maria Bernadete Pereira Leite Santos, data de nascimento: 21/12/1990, 

brasileiro(a), natural de B. do bugres-MT, convivente, Endereço: Rua Dep. 

Hitler Sansão, Sn, Bairro: Centro, Cidade: O. Estrela-MT

Nome e cargo do digitador:Maria Ap. de Souza - Aux. Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) Diante do exposto, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos iniciais e DECRETO A INTERDIÇÃO da requerida DALVANETE 

APARECIDA LEITE SANTOS, e a DECLARO incapaz de exercer 

pessoalmente TODOS os atos da vida civil, com fundamento no artigo 4º, 

III, c/c artigo 1.767, I, ambos, do Código Civil, bem como, nos termos do 

artigo 1.775, § 1º, do mesmo Codex e, por consequência, NOMEIO como 

CURADORA a Sra. MARILZA APARECIDA LEITE SANTOS. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O curador 

deverá prestar compromisso nos termos do artigo 759 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em obediência ao artigo 755, § 3º, do Código de 

Processo Civil, e artigo 29, inciso V, da Lei 6.015/73, após o trânsito em 

julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação da presente ao Registro Civil 

das Pessoas Naturais e PUBLIQUE-SE na imprensa local e no órgão oficial 

por três (03) vezes, com intervalo de dez (10) dias, constando do edital, 

os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição e os limites da 

curatela. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública. Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e cumpridas todas as 

determinações constantes da presente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84577 Nr: 765-13.2013.811.0008

 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: NEUZA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JEREMIAS CRUZ 

DIAS, para devolução dos autos nº 765-13.2013.811.0008, Protocolo 

84577, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133409 Nr: 580-96.2018.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DA SILVA MOCHEUTI 22608804870

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação Monitória proposta por RODRIGO DA SILVA MOCHEUTI 

22608804870 (UNIRAD – Unidade de Radiologia) representado por meio de 

seu proprietário RODRIGO DA SILVA MOCHEUTI em face de MUNICÍPIO DE 

DENISE - MT.

 Às fls. 18 compareceu a parte autora, pugnando pela desistência da ação 

com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Tendo o autor desistido da ação, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais finais remanescentes se houver. Isento-a, contudo, ao 

pagamento de honorários advocatícios, uma vez que sequer houve 

citação do requerido.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

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

 Barra do Bugres/MT, 02 de abril de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 25953 Nr: 2238-78.2006.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VAQUEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT-3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Embargos à Execução opostos pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA OLÍMPIA à execução que lhe move JOSÉ VAQUEIRO DA COSTA, 

sustentando, em síntese, excesso de execução sob o argumento de que a 

sentença condenou o requerido ao pagamento à parte exequente do 

adicional de horas extras referentes ao período de 27-09-2000 a 

27-09-2005, na proporção de 50%, utilizando como parâmetro o 

vencimento base do trabalhador, deduzindo-se 60 horas extras pagas 

mensalmente, bem como observando o divisor legal de 200 

horas/semanais, os quais seriam corrigidos com incidência de correção 

monetária e juros de 1% ao mês.

 Requereu, assim, a remessa dos autos à Contadoria do Juízo.

 É, em síntese, o necessário.

 II – Fundamentação

 Preliminarmente importa destacar que incumbe às partes a apresentação 

de planilha de cálculos a fim de contrapor os cálculos apresentados pela 

outra parte, notadamente quando visa produzir prova de seu direito. 

Apenas justifica a remessa dos autos à Contadoria do Juízo quando 

houve complexidade na elaboração dos cálculos ou se houve prova 

quanto à impossibilidade de apresentação pela parte, o que não é o caso 

dos autos.

 Com efeito, os embargos são improcedentes.

 Pretende o embargante discutir excesso de cálculo na planilha 

apresentada pelo embargante, sob o fundamento de que não foram 

observados os parâmetros fixados na sentença, de modo que essa 

matéria ventilada nos embargos corresponde à arguição de excesso de 

execução.

Nos termos do artigo 739-A, §5º, do CPC/1973, “Quando o excesso de 

execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar 

na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do 

cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não 

conhecimento desse fundamento”. Após a vigência do Novo Código de 

Processo Civil, a exigência da apresentação pelo devedor do 

demonstrativo de cálculo ainda continua em vigor, com previsão no artigo 

917, § 4º, inciso I.

 Além disso, o entendimento jurisprudencial dominante no E. Superior 

Tribunal de Justiça – e ao qual me filio – é no sentido da impossibilidade de 

emenda à inicial para a apresentação da memória de cálculo não juntada, 

não apenas porque se cuida de dispositivo legal tendente a coibir ataques 

genéricos à execução e a imprimir maior celeridade à sua tramitação, mas 

também porque a obrigatoriedade da apresentação de memória do cálculo 

encontra-se expressamente prevista no dispositivo legal, não podendo 

ninguém, muito menos quem esteja litigando na defesa de seus interesses, 

alegar desconhecimento da lei (LINDB, art. 3º).

No mesmo sentido, é entendimento adotado pelo E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:

 PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME 

NECESSÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE TÍTULO DE 

CRÉDITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE 

CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 739-A, § 5o, 

DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO PROVIDO – REEXAME 

NECESSÁRIO PREJUDICADO.

A alegação de excesso de execução, nos embargos à execução, deve, 

nos termos do artigo 739-A, § 5o do CPC/73, ser comprovada por meio de 

demonstrativo de cálculos.

(Apelação / Remessa Necessária 121594/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016); (Grifei)

Apoiado nesses fundamentos: REJEITO O PROCESSAMENTO DOS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 917, §4º, inciso I do 

Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento da execução 

em seus ulteriores termos.

Uma vez instaurada a relação jurídica processual pela citação do 

embargado e por força do princípio da causalidade, condeno o 

embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação.

 Com o trânsito em julgado, certifique-se e expeça-se o respectivo Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, se for o caso, 

encaminhando-o ao E. Tribunal de Justiça, encaminhando-se cópia do que 

for necessário.

Procedido ao depósito devido, expeçam-se os competentes Alvarás de 

Levantamento, autorizando o autor e/ou seu patrono para tanto, caso 

possua poderes específicos nos autos para a providência.

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

 Barra do Bugres – (MT), 06 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 38041 Nr: 488-36.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Rosa Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LAZARO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL V. S. BURNEIRO - 

OAB:6797, Tony Hirota Tanaka - OAB:10060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Título de Crédito, proposta por IZABEL 

ROSA GONÇALVES DE OLIVEIRA em face de JOSÉ LAZARO DA SILVA.

 Intimado o exequente para dar prosseguimento ao feito, o mesmo 

manteve-se inerte fls. 47.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que:

Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 
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de 30 (trinta) dias;

 É a exata realidade dos autos, posto que tentada a intimação para dar 

prosseguimento ao feito, a parte autora não apresentou resposta.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por IZABEL ROSA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA em face de JOSÉ LAZARO DA SILVA.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVEM-SE, 

observadas as formalidades legais.

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

 Barra do Bugres/MT, 26 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127533 Nr: 5052-77.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO QUIRINO ESPINDOLA, ANTONIO 

QUIRINO ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE 

MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT em face de ANTONIO QUIRINO 

ESPINDOLA.

 Às fls. 111 compareceu a parte autora, pugnando pela desistência da 

ação com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Tendo o autor desistido da ação, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais finais remanescentes se houver. Isento-a, contudo, ao 

pagamento de honorários advocatícios, uma vez que sequer houve 

citação do requerido.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

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

 Barra do Bugres/MT, 02 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 565 Nr: 176-17.1996.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO BELIZARIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido de fls. 70/73, tendo em vista que a sentença nos autos 

transitou em julgado sem interposição de recurso, cujos argumentos 

trazidos nos autos devem ser manejados pela via processual adequada.

Arquivem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93056 Nr: 2948-20.2014.811.0008

 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: JOSE CAXIAS DE LIMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11.355, RODRIGO NUSS - OAB:16.509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 SENTENÇA

 Vistos etc.

I. Relatório.

 JOSÉ CAXIAS DE LIMA FILHO, qualificado na inicial, propôs ação de 

cobrança em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT, 

sustentando, em síntese, que foi contratado pelo requerido, para exercer 

a função de gari consistente na coleta de lixo e limpeza urbana geral. 

Alegou que iniciou suas atividades em janeiro de 2010 e foi dispensado no 

dia 16 de setembro de 2013. Alegou, por outro lado, que sua função 

consistia em operador de burro preto/piche - espargidor no tempo da 

seca, cujo trabalho perdurava entre 7 e 9 meses do ano, trabalhando na 

operação de buracos e com a pavimentação asfáltica. Além disso, o autor 

se submetia a trabalho com altas temperaturas, já que o piche - lama 

asfáltica – era aquecido para que no dia posterior fosse possível 

manuseá-lo na distribuição uniforme na pista, cujo tempo efetivamente de 

trabalho diariamente era exercido das 7 às 11 horas, com retorno as 13 e 

término às 18 horas.

 Dessa forma, requereu: o reconhecimento do tempo de serviço para fins 

previdenciários, com anotações na CTPS, mediante a condenação em 

todas as verbas trabalhistas, contribuições previdenciárias, depósitos 

fundiários, multas e todos os consectários da decisão pela declaração de 

nulidade; a condenação da parte requerida por toda a jornada excedida, 

com os acréscimos legais/constitucionais; a condenação da requerida ao 

pagamento de todas as horas que invadiram a interjornada com o 

acréscimo constitucional de 50% (cinquenta por cento) como se hora 

ordinária fosse; todas as diferenças relativas aos salários mínimos, 

sobretudo os salários que não foram pagos e do acréscimo de 

repercussão das horas extraordinárias para todos os efeitos, bem como a 

incidência e caracterização da mora contumaz por parte da requerida; a 

perícia para averiguar o grau de insalubridade dos locais de trabalho do 

autor, tanto na atividade de coleta de lixo urbano como na pavimentação 

asfáltica e, assim, condenar a requerida ao pagamento de todos os 

valores relativos à insalubridade; o pagamento de férias relativas aos 

seguintes períodos: de 01-03-2010 a 01-03-2011, de 01-03-2011 a 

01-03-2012 e 01-03-2012 a 01-03-2013; além do pagamento de férias 

proporcionais restantes em relação a seis meses de trabalho, condenação 

sobre os reflexos das horas extras sobre o 13° salário, assim como a 

condenação em todos os reflexos de horas extras sobre férias e 1/3 de 

férias devidos, bem como a condenação pelos reflexos das horas extras 

sobre o aviso prévio, e de horas noturnas prestadas com o acréscimo de 

20%, reflexo sobre o adicional noturno sobre o 13º salário e sobre as 

férias, acrescidos de 1/3 de férias. Por fim, requereu a condenação da 

parte requerida ao pagamento de dano moral, reconhecendo ao autor o 

direito quanto aos saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS.

 A ação foi proposta na Vara do Trabalho de Tangará da Serra, sendo 

reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o 

feito, motivo pelo qual o feito foi remetido para este Juízo (fls. 79/83).

 Citado, o requerido apresentou contestação (fls. 103/116), defendendo, 

em síntese, a nulidade do contrato firmado entre as partes, porquanto o 

autor não se submeteu à regra do concurso público de modo que trabalho 

é nulo de pleno direito.

 Defendeu, por outro lado, a inaplicabilidade da multa do artigo 467 da CLT, 

por não ser aplicada aos contratos celebrados com os entes públicos. Da 

mesma forma, argumentou que a parte autora não tem direito aos 

depósitos do FGTS, sobretudo porque o contrato celebrado com o ente 

público não subsiste direito aos seus depósitos.

 Defendeu ainda a inexistência de dano a ser indenizado, uma vez que 

não foi provado nos autos o dano experimentado pela parte.
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 Réplica pelo autor (fls. 126/139).

 Os autos vieram conclusos, sendo de tudo que deles consta, um breve 

relatório.

II – Fundamentação.

 Por reputar desnecessária produção de outras provas, além dos 

documentos já colacionados aos autos, passo ao julgamento antecipado 

do mérito (art. 355, inc. I, do CPC).

Os pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular estão 

presentes. A petição inicial preencheu adequadamente os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, e os documentos utilizados 

para instruí-la são suficientes para amparar os fatos narrados e o pedido 

realizado.

 A preliminar arguida pelo requerido em relação à nulidade do contrato de 

trabalho merece acolhimento.

 Por força do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, os entes 

públicos estão autorizados a contratarem funcionários para atendimento 

de necessidade temporária de interesse público.

 No caso dos autos, se verifica que o autor trabalhou, inicialmente, com 

contrato de trabalho (fls. 105), de 02/08/2010 a 31/12/2010 e 

posteriormente permaneceu trabalhando, sob a forma de prestador de 

serviços de janeiro de 2011 a setembro de 2013.

Os requisitos cumulativos de validade de tal modalidade excepcional de 

contratação, portanto, consistem no tempo determinado (pelo prazo 

máximo de seis meses, prorrogável por igual período), com o objetivo de 

atender a uma necessidade temporária e que se caracterize como sendo 

de excepcional interesse público.

Conforme se vê, apesar do trabalho prestado pelo autor na forma de 

prestação de serviços, a bem da verdade, configurou-se a continuação 

de seu trabalho temporário, sob a aparência daquele.

 Considerando que a contratação temporária na Administração Pública é 

exceção à regra contida no artigo 37, inciso II, da Lei Maior, que 

estabelece a prévia realização de concurso público para a contratação de 

Servidor Público, deve sua aplicação ser limitada às estritas hipóteses 

previstas na Lei, sob pena de descaracterização e declaração de sua 

nulidade.

 In casu, a contratação do autor, na forma como ocorrida, viola dispositivo 

da Constituição Federal , desde que não comprovada a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, devendo ser declarado nulo 

o contrato então formalizado.

Dessa forma, há que ser reconhecido que entre o autor e o Município 

inexiste relação jurídica de Direito do Trabalho, porque o vínculo 

estabelecido entre as partes é de Direito Administrativo, equivale dizer 

que, se a relação de direito material existente entre as partes não tem 

natureza trabalhista, não decorrem para o autor os direitos previstos na 

legislação trabalhista que busca reconhecer através da presente. E não 

havendo vínculo empregatício entre as partes, não se entende haja verbas 

rescisórias como pleiteadas, multa de FGTS, multa prevista no art. 467 da 

CLT e aviso prévio, anotação na CTPS ao término da relação contratual 

havida, tampouco lhe dá direito de recebimento de guia de “seguro 

desemprego”.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

MUNICÍPIO – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – SUCESSIVAS 

PRORROGAÇÕES – NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO NULO – 

DESNATURAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – 

GARANTIAS MÍNIMAS E DEPÓSITOS DO FGTS – POSSIBILIDADE SOB 

PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 

ATUALIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO E 

ÍNDICES DEFINIDOS EM Q.O. NAS ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425 – JUROS DE 

MORA – CITAÇÃO E ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. As prorrogações sucessivas na contratação de servidor por tempo 

determinado, no atendimento de excepcional interesse público de 

necessidade temporária, desnatura a relação jurídico-administrativa 

anteriormente firmada, ensejando a declaração de nulidade do contrato, 

conferindo direitos sociais mínimos ao trabalhador (art. 7º, CF), tais como 

13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.

2. O STF, no RE 596.478, reconheceu a constitucionalidade do artigo 19-A 

da Lei 8.036/1990, sendo “devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”, ressaltando que a contagem do prazo prescricional das 

parcelas a este título deve observar a nova orientação jurisprudencial 

daquela Corte no ARE 709.212/DF.

3. Tratando-se de relação orientada pelas normas que regem o direito 

público, não se aplica a multa rescisória do FGTS, tampouco o cômputo em 

dobro de férias não gozadas, aviso prévio e anotação na CTPS, cuja 

incidência se restringe às relações regidas pela CLT.

4. Em atualização, condenado o Poder Público em verbas de caráter 

alimentar, o índice de correção monetária, devido do efetivo prejuízo, será 

o INPC até 29/06/2009, a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 aplica-se a 

TR (caderneta de poupança) e, após a esta data o IPCA-E. Inteligência da 

questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e nº 4.425. Já os juros moratórios, 

contados da citação, terão por correspondência os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009).

(Apelação / Remessa Necessária 3902/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 29/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2016)

Entretanto, a contratação de servidor público sem prévia aprovação em 

concurso público confere ao autor o direito ao pagamento da 

contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, 

respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos 

depósitos do FGTS, nos termos da Súmula 363 do Tribunal Superior do 

Trabalho. A propósito, a Lei nº 8.036/90, em seu artigo 19-A prevê que “É 

devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 

37, §2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

No tocante as horas trabalhadas, ainda que reconhecido a nulidade da 

contratação, são devidas ao trabalhador, desde que efetivamente 

laboradas e provadas. A propósito, não logrou o autor provar a prestação 

de serviços além daqueles já liquidados mensalmente, mediante o 

pagamento que lhe era feito.

 Nenhuma hora extraordinária de serviço subsiste sem a devida 

contraprestação. Se o requerido ainda lhe devia algo, competia à parte 

autora provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil), ônus que não se desincumbiu.

 Com efeito, quanto ao pedido de condenação de horas extras pleiteadas 

verifica-se que o autor afirmou na inicial que exercia seu trabalho das 07 

às 11 horas e das 13 às 18 horas, não havendo, por outro lado, prova de 

que efetivamente trabalhou além dessa jornada de trabalho, o que leva a 

improcedência do pedido nesse ponto.

 De outra parte, a indenização por danos morais não é devida, porque não 

demonstrada a ofensa à dignidade. O autor não narrou qualquer ato ilegal 

praticado por agentes do requerido. Eventual falta de anotação na carteira 

de trabalho é ineficiência administrativa que não gera abalo psíquico.

Há de se verificar que em nenhum momento a parte requerida comprovou 

nos autos o pagamento de tais verbas, se restringindo a afirmar que o 

autor não tem direito ao recebimento dessas verbas e, quanto ao direito 

pleiteado, recebeu todas as verbas que tinha direito. Porém, a parte 

requerida tinha totais condições de trazer nos autos os comprovantes de 

pagamentos ou de depósitos que identificasse o pagamento de todas as 

verbas por ocasiões da rescisão do contrato, o que não o fez.

 Frise-se que ao contrário do que defendeu o requerido, os documentos 

de fls. 45/62, comprovam que os serviços foram prestados para a 

municipalidade no período indicado pelo autor, de modo que são devidas 

as verbas de 13º salário, FGTS, férias e o acréscimo de 1/3 

constitucional, referente a todo o período de 01-03-2010 a 01-03-2011; 

02-03-2011 a 01-03-2012 e 02-03-2012 a 01-03-2013.

 Logo, a parcial procedência dos pedidos é medida de rigor.

 III – Dispositivo.

 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Cobrança proposta por JOSÉ CAXIAS DE LIMA 

FILHO em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, para condenar 

o requerido ao pagamento de 13º salário, FGTS, férias e o acréscimo de 

1/3 constitucional, referente ao período de 01-03-2010 a 01-03-2011; 

02-03-2011 a 01-03-2012 e 02-03-2012 a 01-03-2013, a ser apurado na 

fase de cumprimento de sentença. Por consequência, extingo o processo 

com resolução do mérito nos termos dos artigos 487, inciso I, e 490 do 

Código de Processo Civil.

Considerando o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário n. 870/947, Tema 810 de Repercussão Geral, 

quanto aos juros de mora e correção monetária dos débitos fazendários, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 349 de 706



observar-se-á o seguinte na fase de cumprimento de sentença: (i) a 

correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade 

parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no 

IPCA-E, devida a partir da data em que o pagamento deveria ter sido 

realizado corretamente e; (ii) juros moratórios incidentes sobre 

condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser 

observados os índices à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, desde a 

citação, conforme artigo 405 do Código Civil.

 Pelo princípio da causalidade condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o 

valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, incisos II e III, 

do Código de Processo Civil.

 A presente sentença não está sujeita ao reexame necessário.

 No que tange quanto ao pagamento de custas, despesas processuais, 

compreendo a ISENÇÃO do município 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.

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), 09 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96088 Nr: 5274-50.2014.811.0008

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CAXIAS DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11.355

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE À IMPUGNAÇÃO AO VALOR 

DA CAUSA apresentada pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, o que 

faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Isento o impugnante de custas. Também deixo de condená-lo ao 

pagamento de honorários advocatícios, porquanto incabíveis em 

incidentes da espécie, por se tratar de mero desdobramento da ação 

principal (apenas autuada em apenso para evitar tumulto processual, e 

porque também apresentada sob a vigência do CPC/1973), em cujo 

desfecho haverá o arbitramentode verba sucumbencial. Traslade-se a 

presente decisão para os autos principais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 09 de abril de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109677 Nr: 1533-31.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A,, BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da petição retro, intime o autor na pessoa de se advogado, para 

que requeira o que de direito for, no prazo de 10 (dez)dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 47956 Nr: 4115-14.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLE CRISTINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 III -Imprimindo regular transito ao feito e inocorrente qualquer das 

hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, designa-se audiência 

de instrução e julgamento para o dia 20 de agosto de 2018 às 14 horas, 

data única disponível.IV – Intimem-se as partes, as 

testemunhas/informantes por ambas arroladas , bem como a acusada .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).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. V – 

Acerca das testemunhas indicadas às fls. 07/08 – Ebenilda Xavier da 

Costa, Jovenir Ferreira da Silva, Vanderson Vitor da Silva e José Joaquim 

Filho – as quais não foram qualificadas (art. 396-A CPP), faculta-se ao 

MPE apresentá-las independentemente de intimação.Intimem-se 

todos.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.Barra do 

Bugres/MT, 06/abril/2018. João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 110496 Nr: 2025-23.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY VIEIRA DOS SANTOS NODARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574

 Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo da Comarca de Tangará 

da Serra-MT não inquiriu a testemunha Ricardo da Silva Souza em razão 

de, à época, este Juízo haver absolvido o acusado, entendendo a 

Magistrada que a carta precatória havia perdido seu objeto. Deste modo, 

considerando que o TJMT declarou nula a sentença absolutória proferida 

nestes autos, expeça-se nova carta precatória à Comarca de Tangará da 

Serra-MT para inquirição da testemunha Ricardo da Silva Souza. Com o 

retorno da missiva, abra-se vista dos autos às partes para apresentação 

de memoriais, no prazo sucessivo de cinco dias. Após, conclusos. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133269 Nr: 484-81.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:20466/O/MT

 Autos: 484-81.2018.811.0008 - Código: 133269

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I-

Cuida-se de pedido de restituição de veículo formulado por Edison dos 

Santos, buscando ver reintegrado na posse da carabina Rossi (brasil) nº 

de série 121606250163, carabina n° série F685696, carabina cl. 22 

oxidado e duas luneta para carabina de pressão.

Aduziu que o dito bem não interessa à persecução penal e afirmando a 

propriedade, requereu a restituição (fls. 46/47).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do 

pedido (fls. 56/57).
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Vieram os autos conclusos.

Relatados, decide-se.

II-

O pleito, por ora, não merece acolhida.

De ressaltar, que o bem cuja restituição é buscada diz com uma carabina 

Rossi (Brasil) nº de série 121606250163, uma carabina n° série F685696, 

uma carabina cl. 22 oxidado e duas luneta para carabina de pressão.

Contudo, o requerente não apresentou qualquer documento que 

demonstre ser proprietário dos referidos objetos.

Registra-se que os artigos 17, IV e 100, V, do Decreto nº 3.665/00 

estabelece que armas de calibre igual ou inferior a 6mm, com ação de 

mola, são de uso permitido, bem como de livre comercialização.

Ademais, não sendo arma de fogo, a arma de pressão não necessita de 

registro (art.3º, da Lei 10.826/03) e o seu porte tampouco configura o 

crime do art.14, da Lei 10.826/03.

 Por derradeiro, verificou-se do sistema Apolo que já foi distribuído 

inquérito policial 943-83.2018.811.0008 – código 133936, onde será 

averiguada possível adulteração nas carabinas.

Posto isso, com fundamento no art. 120 do CPP INDEFERE-SE a restituição 

de uma carabina Rossi (Brasil) nº de série 121606250163, uma carabina 

n° série F685696, uma carabina cl. 22 oxidado e duas luneta para carabina 

de pressão.

Às providências.

Após arquivem-se os autos.

Barra do Bugres/MT, 04 de abril de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135703 Nr: 1960-57.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE PAULA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731

 Autos: 1960-57.2018.811.0008 - Código: 135703.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II - Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 18 de abril de 

2018, às 13 horas.

III - Intimem-se o acusado, as testemunhas, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 09 de abril de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 30515 Nr: 2168-27.2007.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON GALVÃO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:MINISTÉRIO PÚBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 Dessa forma, ainda que o recuperando não tenha comparecido em Juízo, 

obrigação que efetivamente não lhe foi imposta e que, portanto, não pode 

ser sopesada em seu desfavor, por outro, não se cogita em considerar 

pena cumprida no regime específico quando a partir de data objetivamente 

fixada não mais lhe assistia o regime semiaberto por força do que dispõe a 

regra do art. 111 do LEP. Diante de tal quadro, acolhe-se parcialmente o 

pedido da defesa técnica e, por conseguinte, elabora-se o cálculo de 

liquidação de pena que ora se anexa a este feito. Ciência ao MPE e 

intime-se o Advogado constituído via DJe. III – Diante desta decisão e à luz 

do contraditório dinâmico (CPC, 10), manifestem-se as partes acerca da 

possibilidade de se assegurar ao recuperando indulto no que tange à 

condenação objeto da guia de fls. 03/4. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 30515 Nr: 2168-27.2007.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON GALVÃO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:MINISTÉRIO PÚBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 Nos termos da legislação Provimento nº 52/2007, impulsiono este autos 

com a finalidade de INTIMAR o douto advogado ´para em 24 horas 

proceder a devolução dos autos sob pena de busca e apreensão.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-52.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 9 de abril de 2018. Senhor(a) SILMARA 

FERREIRA, residente e domiciliada na Rua Buriti, 281, Bairro Jardim das 

Palmeiras, na cidade de Barra do Bugres / MT A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 28/05/2018 Hora: 14:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000155-52.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 105,90; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: SILMARA FERREIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O Parte Ré: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-26.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BATISTA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 9 de abril de 2018. Senhor(a) LEANDRO 

BATISTA DA ROSA, residente e domiciliado na Avenida Marechal Candido 

Rondon, s/n, Centro, Barra do Bugres (MT) A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 28/05/2018 

Hora: 14:20 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000838-26.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEANDRO BATISTA DA ROSA 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A Parte Ré: VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL 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, CELMA ANTONIA 

SANSAO GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96203 Nr: 189-15.2018.811.0050

 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: CALCÁRIO TANGARÁ S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UZIEL VALERIO MAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98390 Nr: 1302-04.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE CACOAL/RO, EDIMAQ EMPRESA 

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MÁQUINAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CAMARGO - 

OAB:704/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98390 Nr: 1302-04.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE CACOAL/RO, EDIMAQ EMPRESA 

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MÁQUINAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CAMARGO - 

OAB:704/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88816 Nr: 1130-96.2017.811.0050

 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: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84668 Nr: 3577-91.2016.811.0050

 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: KSDS, GS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 84668

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de execução de alimentos provisórios.

2. Processe-se na forma do art.531, §1º do CPC, desentranhando-se a 

petição e documentos de fls.30/43, distribuindo em apenso a estes autos.

3. Em seguida, traslade cópia desta decisão para os novos autos e 

CITE-SE o executado nos termos do artigo 528 do Código de Processo 

Civil, para que, em três (03) dias, efetue o pagamento da pensão, prove 

que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, consignando-se que, 

se não houver pagamento das três últimas parcelas anteriores à 

propositura da demanda ou justificativa no prazo legal, além de mandar 

protestar o pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a prisão civil nos 

termos do art.528, §1º e §3º do CPC.

4. Oportunamente, designo a audiência de conciliação para o dia 25 de 

maio de 2018, às 13h00min.

5. Ciência ao IRMP.

6. Intimem-se.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73243 Nr: 1086-48.2015.811.0050

 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): C. N. DA SILVA MAGAZINE - ME, CLEONICE 

NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60954 Nr: 1959-53.2012.811.0050

 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): MAFORTE E CIA LTDA, ZEQUIAS ROSA 

MAFORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 
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OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39717 Nr: 3070-09.2011.811.0050

 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): JOSELMA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37317 Nr: 670-22.2011.811.0050

 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): CAMPOFIBRAS PISCINAS LTDA-ME, OSMAR 

MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, 

ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, JOSÉ HENRIQUE DA 

SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 30385 Nr: 451-77.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDINO ZANELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMEAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:5.841/B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido nos 

autos, diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para 

que diga acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, 

no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 21425 Nr: 1708-45.2006.811.0050

 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 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMERALDO AGUILARE RICALDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20443 Nr: 748-89.2006.811.0050

 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 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82402 Nr: 2160-06.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECILIA ALVES DA SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 62, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35258 Nr: 2047-62.2010.811.0050

 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: ISABEL GOMES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO PARREIRA DUARTE 

NETO - OAB:86374/SP, MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - 

OAB:137269, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A/MT, PATRICIA 

MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido 

por esta via processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a 

sentença em todos os seus termos.15.Considerando que não comprovado 

o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o embargante na multa 

prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo 

Civil.16.Intimem-se.17.Considerando a interposição de Recurso de 

Apelação, INTIME-SE o apelado para, querendo, apresentar as 

contrarrazões no prazo legal.18.Decorrido o prazo, independente de 

manifestação, certifique-se e remetam-se os autos a Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso com as homenagens do 

juízo.19.Cumpra-se, expedindo o necessário.Campo Novo do Parecis/MT, 

16 de março de 2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33211 Nr: 3238-79.2009.811.0050

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/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 correspondência devolvida ás fls.38, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83930 Nr: 3131-88.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALFLOR INÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA - ME, LUIZ ANDRÉ CANABARRO, FÁBIO JÚNIOR 

VETTORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 

- OAB:60.888/PR, JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA - 

OAB:6.891/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido nos 

autos, diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para 

que diga acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, 

no prazo legal. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96833 Nr: 564-16.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MEDINA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Posto isto, INDEFIRO o pedido concernente à submissão do acusado ao 

exame de dependência toxicológica.No mais, 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, 

pelo que deve ser mantido o recebimento da denúncia de f. 30.Assim, não 

sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo audiência de 

ins t rução  pa ra  o  d ia  ___12___ /___04____ /2018 ,  à s 

____15_h___30__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.DETERMINO o desentranhamento do exame de corpo de delito 

aportado às f. 31-33, devendo o mesmo ser aportado aos autos 

respectivos (IP cód. 96835).Intime-se.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 6 de abril de 2018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96934 Nr: 623-04.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CESAR - 

OAB:23.340/O, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 Autos n° 623-04.2018.811.0050 (Código 96934)

Autor: Ministério Público

Réu: Odair José de Oliveira

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do estado de Mato 

Grosso contra o acusado Odair José de Oliveira pela prática, em tese, do 

delito previsto no art. 217-A, do Código Penal.

Regularmente citado (f. 52), houve a certificação do decurso do prazo 

para apresentação de defesa (f. 53).

Em que pese o pleito defensivo (f. 54-55) de reabertura de prazo para 

apresentação de defesa escrita, tenho que tal deve ser indeferido porque 

no âmbito do processo penal os prazos processuais estão sujeitos à 

contagem direta, isto é, o ato da comunicação é incluído no cômputo do 

prazo previsto no artigo 396 do CPP, entendimento, inclusive, sumulado 

pelo Excelso Pretório .

Por esta razão, INDEFIRO, no ponto, o referido pedido, pois tenho que a 

peça defensiva aportada à f. 54-55 possui os elementos inerentes da 

resposta à acusação prevista no artigo 396 do CPP, eis que sustenta a 

produção de prova no decorrer da instrução processual para confirmar a 

inocência do acusado, bem como apresenta o rol de testemunhas.

Sendo certo que acusado não apresentou teses de absolvição sumária (f. 

54-55), entendo por bem que no decorrer da instrução processual poderá 

ser formada a convicção deste Juízo.

Por outro lado, consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a 

denotar a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a 

necessidade de confirmação do recebimento da denúncia havido outrora, 

determinando prosseguimento da ação penal.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

______26____/___abril______/2018, às _____17__h__45_____min, 

oportunidade em que será ouvida a vítima, inquiridas as testemunhas de 

acusação e defesa, bem como procedido ao interrogatório do acusado.

Intimem-se a vítima, as testemunhas e requisitem-se as que forem militares 

e/ou servidores públicos.

Intime-se o acusado e seu defensor. Requisite-se a escolta do acusado.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis(MT), 4 de abril de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95835 Nr: 5223-05.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 5223-05.2017.811.0050 (Código 95835)

Autor: Ministério Público

Réu: Edvaldo Sales Melo Filho

Vistos.

Sendo certo que acusado não apresentou teses de absolvição sumária (f. 

38), entendo por bem que no decorrer da instrução processual poderá ser 

formada a convicção deste Juízo.

Por outro lado, consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a 

denotar a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a 

necessidade de confirmação do recebimento da denúncia havido outrora, 

determinando prosseguimento da ação penal.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

________24__/___abril______/2018, às _____17__h___30____min, 

oportunidade em que será ouvida a vítima, inquiridas as testemunhas de 

acusação e defesa, bem como procedido ao interrogatório do acusado.

Intimem-se as testemunhas e requisitem-se as que forem militares e/ou 

servidores públicos.

Intime-se o acusado e seu defensor. Requisite-se a escolta do acusado.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis(MT), 4 de abril de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97107 Nr: 713-12.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES GONZAGA DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 713-12.2018.811.0050 (Código 97107)

Autor: Ministério Público

Réu: Aristides Gonzaga de Souza Filho

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de 

Aristides Gonzaga de Souza Filho, qualificado nos autos, pela suposta 

prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, c/c 

artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Às f. 41 foi determinada a notificação do acusado.

Devidamente notificado (f. 45), o acusado apresentou defesa prévia às f. 

51.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento. Decido.

No caso vertente, impõe-se o recebimento da denúncia. Com efeito, os 

elementos probatórios colhidos no inquérito policial dão respaldo inicial à 

peça acusatória, uma vez que segundo os depoimentos colhidos e o laudo 

preliminar de constatação, evidenciam que se tratam de drogas ilícitas (f. 

29-31) do que se conclui, em juízo de cognição sumária, a presença dos 

indícios de autoria e materialidade do delito.

 Ressalto que o recebimento, cujo despacho contém carga decisória e 

requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em 

pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame 

do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado 

para os autos, com a garantia do devido processo legal.

Ademais, a douta Defesa não apresentou qualquer tese de absolvição 

sumária que ensejasse uma análise mais acurada da peça defensiva, pelo 

que se impõe o regular trâmite dos autos com a abertura da instrução 

processual.

Posto isso, RECEBO a denúncia, por estarem presentes os indícios da 

autoria e materialidade do delito. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia __12___/__04___/__2018___, às 

____16_h__30___min, a ser realizada na sala de audiências deste Juízo, 

sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de advogado.

 Cite-se e intime-se pessoalmente o acusado. Requisite-se sua escolta.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa e o defensor do réu. 

Requisitem-se as testemunhas que são militares e/ou servidores públicos.

Reitere-se o ofício de f. 43, a fim de solicitar o aporte do laudo definitivo da 

droga apreendida.

Cientifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 4 de abril de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96717 Nr: 5259-47.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 5259-47.2017.811.0050 (Código 96717)

Autor: Ministério Público

Réu: Alan Cardoso da Silva

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de Alan 

Cardoso da Silva, qualificado nos autos, pela suposta prática dos delitos 

tipificados no art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006, c/c artigo 29, do 

Código Penal, no art. 180, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal, no 

art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, e no art. 15 

da Lei nº 10.826/2003.

Os autos originaram de desmembramento da ação penal de código 95554, 

em trâmite neste Juízo.

 Às f. 77-81 foi determinada a notificação do acusado.

Devidamente notificado (f. 93-94), o acusado apresentou defesa prévia às 

f. 95-96.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento. Decido.

De início, determino à Secretaria deste Juízo que providencie o aporte 

completo da denúncia oferecida pelo Ministério Público, que se encontra 

encartada nos autos de origem (Cód. 95554), já que evidente a ausência 

do rol de vítimas e testemunhas.

No caso vertente, impõe-se o recebimento da denúncia. Com efeito, os 

elementos probatórios colhidos no inquérito policial dão respaldo inicial à 

peça acusatória, uma vez que segundo os depoimentos colhidos e o auto 

de constatação, evidenciam que se trata de drogas ilícitas (f. 47) do que 

se conclui, em juízo de cognição sumária, a presença dos indícios de 

autoria e materialidade do delito dos delitos imputados ao notificado.

 Ressalto que o recebimento, cujo despacho contém carga decisória e 

requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em 

pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame 

do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado 

para os autos, com a garantia do devido processo legal.

Ademais, a douta Defesa não apresentou qualquer tese de absolvição 

sumária que ensejasse uma análise mais acurada da peça defensiva, pelo 

que se impõe o regular trâmite dos autos com a abertura da instrução 

processual.

Posto isso, RECEBO a denúncia, por estarem presentes os indícios da 

autoria e materialidade do delito. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia ___24__/___04__/__2018___, às 

___15__h___45__min, a ser realizada na sala de audiências deste Juízo, 

sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de advogado.

 Cite-se e intime-se pessoalmente o acusado. Requisite-se sua escolta.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa e o defensor do réu. 

Requisitem-se as testemunhas que são militares e/ou servidores públicos.

Havendo testemunhas “fora da terra”, determino, desde já, a expedição de 

carta precatória para inquirição no Juízo da Comarca de seus respectivos 

domicílios, intimando-se a douta defesa sobre a expedição (Sumula 273, 

STJ).

Reitere-se o ofício de f. 86, a fim de solicitar o aporte do laudo definitivo da 

droga apreendida.

 Cientifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 4 de abril de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95464 Nr: 4994-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAILTON MARTINS DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DICKSON DIEGO - OAB:22.483

 Pelo exposto, com supedâneo no artigo 312 do CPP, INDEFIRO o pedido de 

revogação do decreto constritivo, mantendo a decisão que decretou a 

custódia cautelar, pelas razões e fundamentos alhures.DO RECEBIMENTO 

DA DENÚNCIANo caso vertente, impõe-se o recebimento da denúncia. 

Com efeito, os elementos probatórios colhidos no inquérito policial dão 

respaldo inicial à peça acusatória, uma vez que segundo os depoimentos 

colhidos e o laudo preliminar de constatação, evidenciam que se trata de 

drogas ilícitas (f. 30-33) do que se conclui, em juízo de cognição sumária, 

a presença dos indícios de autoria e materialidade do delito. Ressalto que 

o recebimento, cujo despacho contém carga decisória e requer 

fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em pré-julgamento (art. 

5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame do mérito 

dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado para os 

autos, com a garantia do devido processo legal.Posto isso, RECEBO a 

denúncia, por estarem presentes os indícios da autoria e materialidade do 

delito. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

___19__/__04___/__2018___, às ___16__h__45___min, a ser realizada 

na sala de audiências deste Juízo, sendo-lhe de direito fazer-se 

acompanhar de advogado. Cite-se e intime-se pessoalmente o acusado. 

Requisite-se sua escolta.Intimem-se as testemunhas de acusação e de 
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defesa e o defensor do réu. Requisitem-se as testemunhas que são 

militares e/ou servidores públicos.Requisite-se à Autoridade Policial e 

POLITEC o envio do laudo definitivo da droga apreendida.Cientifique-se o 

representante do Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 4 de 

abril de 2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83041 Nr: 2577-56.2016.811.0050

 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 ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO AYRES DE OLIVEIRA - 

OAB:19.180/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 Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62217 Nr: 176-89.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELANGELA DELMONDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

NILZA GOMES MACHRY - OAB:8245-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR 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.: 82831 Nr: 2424-23.2016.811.0050

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ MOTOS CENTER LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SubProcuradora Geral Fiscal da Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pretendida no 

Mandado de Segurando impetrado pela empresa Queiroz Motos Center 

Ltda. Epp em face da Subprocuradoria Geral Fiscal da Procuradoria Geral 

do Estado de MT, ambos devidamente qualificados nos autos, para o fim 

de CONDENAR a parte impetrada a fornecer cópia integral do PAT (f. 25) 

ao impetrante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a 

intimação desta sentença.Sem ônus sucumbenciais, nos termos da 

Súmula 512 do STF.Oficie-se a autoridade impetrada, comunicando esta 

decisão.Intime-se o impetrante, pessoalmente, e seu mandatário legal, via 

DJE.Esta decisão está obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

consoante dispõe o artigo 14, § 1°, da Lei n° 12.016/2009.Após o transito 

em julgado, com as formalidades e baixas devidas, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 04 de 

abril de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35814 Nr: 2603-64.2010.811.0050

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PAULO Z. 

MENDONÇA - OAB:6.576-MT, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, 

JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, NILTON MASSAHARU MURAI 

- OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 Vistos.

De início, RETIRE-SE a etiqueta identificativa da META 02, uma vez que o 

feito já fora sentenciado, ATENTANDO-SE a Secretária para situações 

dessa natureza.

Tendo em vista a apresentação de razões e contrarrazões, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35274 Nr: 2063-16.2010.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON HENKEMAIER, SANDRA MARA MORAES 

HENKEMAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AÉREAS S/A ( GRUPO GOL)

 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: EDILSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11.087 MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:5238, FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA - 

OAB:12.866 MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 Vistos.

De início, RETIRE-SE a etiqueta identificativa da META 02, uma vez que o 

feito já fora sentenciado, ATENTANDO-SE a Secretária para situações 

dessa natureza.

Tendo em vista a apresentação de razões e contrarrazões, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 306 Nr: 176-80.1999.811.0050

 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: ADILSON JOÃO ADENA, MARI ANGELA BEZERRA 

ADENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACYR BRUGNERA, VOLMIR BRUGNERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B, 

WILSON T. KOBAYASHI - OAB:2575-B

 Vistos,

Cumpra-se a decisão anterior, IMEDIATAMENTE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73016 Nr: 955-73.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE SILVESTRE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra sentença que 

julgou extinto o feito pelo pagamento do débito.

Requer que a sentença seja reanalisada a fim de que o feito seja 

suspenso até o cumprimento integral do acordo formulado entre as partes.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Quando da prolação da sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito do 

embargante, uma vez que analisando detidamente a sentença de f. 39-40 

denoto que fora fundamentado o indeferimento do pedido de remessa ao 

arquivo provisório.

Todavia, não é demasia registrar que, mesmo que a parte executada não 

cumpra com o acordo, outrora homologado, nada obsta a parte exequente 

em executar o acordo judicial.

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito não lhes 

dou provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou 

omissão na sentença embargada.

Intimem-se as partes, por meio de seus patronos, via DJE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 1829 Nr: 1693-23.1999.811.0050

 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: VOLMIR BRUGNERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOÃO ADENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B, 

WILSON T. KOBAYASHI - OAB:2575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197

 Vistos,

Tendo em vista a nomeação da Empresa Real Brasil como arbitradora 

judicial no presente feito, CERTIFIQUE quanto a intimação da empresa 

mencionada para apresentação de honorários, nos termos da decisão 

anterior.

Proceda-se ao cumprimento imediato do presente feito, eis que se trata de 

processo que tramita desde o ano de 2.004, sem prolação de sentença de 

mérito.

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.: 17167 Nr: 918-95.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOUREIRO VARGAS, LUIZ ANTONIO 

LORENZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2005/95 (Código 17167)

Exequente: Luiz Alberto Gotardo

Executado: Pedro Loureiro Vargas e outros

Vistos.

Defiro o pedido de f. 58 e, via de consequencia, cite-se a parte executada 

no endereço indicado pela parte exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 04 de abril de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 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 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.: 39712 Nr: 3065-84.2011.811.0050

 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): LUCICLEIDE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25255 Nr: 1889-12.2007.811.0050

 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): VALTER BENDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PELEGRINI - 

OAB:16064OAB/MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - 

OAB:5367, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERCIO BENDE RODRIGUES - 

OAB:9460-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 
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justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36103 Nr: 2892-94.2010.811.0050

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAL RIBEIRO DE SANTANA, MARIA NILVA DA SILVA 

LIMA, EDGAR RIBEIRO DE SANTANA, MARIA NEVES DE SANTANA 

MENDONÇA, MARIA NEIVA DE SANTANA DA SILVA, EDJALMA 

APARECIDO DE SANTANA, EDVANDES RIBEIRO DE SANTANA, MARIA 

NEIDE DA SILVA DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIÃO RIBEIRO DE 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-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, 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 Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31868 Nr: 1923-16.2009.811.0050

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALACIR FONSECA MONTECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9.271-MT

 Autos nº 31868

Vistos.

 Considerando a necessidade de readequação de pauta por este Juízo, 

diante da indispensabilidade de agendamento de audiências de réu preso 

redesigno a audiência aprazada anteriormente para o dia ___26___ de 

__julho__________ de 2018 às _17___h__00__min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de abril de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69446 Nr: 2853-58.2014.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MILTON SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO OSCAR MILITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2853-58.2014.811.0050 (Código 69446)

Exequente: Silvio Milton Schwingel

Executado: Mario Oscar Militz

Vistos.

A citação por edital é medida excepcional, devendo ser invocada apenas 

quando frustados todos os mecanismos que possibilitem a devida citação, 

a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Além de também proteger a paridade entre as partes, para que tanto o 

autor quanto o réu possam dispor da busca pela justiça em um mesmo 

patamar.

Contudo, o que se percebe na maioria desses processos é que uma vez 

frustrada a citação pessoal por ausência de endereço ou até mesmo 

quando o endereço é indicado nos autos e o réu não reside naquela 

localização, já recorre-se à citação editalícia, implicando morosidade e 

dispêndio ao processo judicial.

Registre-se que é necessário postergar a citação editálicia, devendo a 

parte exequente comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis 

para um regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a 

expedição de ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, 

SERASA, Junta Comercial, dentre outros.

Com tais considerações, observo que a parte exequente não comprovou 

nos autos quais as diligências administrativas foram realizadas com o 

intento de localização do endereço da parte contrária.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de f. 46 e, via de consequencia, 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente o atual endereço da 

parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as diligências 

administrativas realizadas, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 04 de abril de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86915 Nr: 112-40.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA BRUNNER OLIVETTI - ME - PANO 

DE LINO, CELIA REGINA BRUNNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74383 Nr: 1745-57.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 Autos nº 74383

Vistos.

 Considerando a necessidade de readequação de pauta por este Juízo, 

diante da indispensabilidade de agendamento de audiências de réu preso 

redesigno a audiência aprazada anteriormente para o dia ___20___ de 

__setembro__________ de 2018 às _13___h__30__min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de abril de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91041 Nr: 2441-25.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 

EPP, JEAN EDSON HORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 358 de 706



 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.: 75432 Nr: 2405-51.2015.811.0050

 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 DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PESSATTO TRANSPORTES LTDA - ME, 

GIZIELLY MARIA PESSATTO, JOSÉ ELISEU PASSOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2405-51.2015.811.0050 (Código 75432)

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. De Assoc. do Sud. De 

MT

Executado: Pessatto Transportes Ltda. – ME e outros

Vistos.

A citação por edital é medida excepcional, devendo ser invocada apenas 

quando frustados todos os mecanismos que possibilitem a devida citação, 

a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Além de também proteger a paridade entre as partes, para que tanto o 

autor quanto o réu possam dispor da busca pela justiça em um mesmo 

patamar.

Contudo, o que se percebe na maioria desses processos é que uma vez 

frustrada a citação pessoal por ausência de endereço ou até mesmo 

quando o endereço é indicado nos autos e o réu não reside naquela 

localização, já recorre-se à citação editalícia, implicando morosidade e 

dispêndio ao processo judicial.

Registre-se que é necessário postergar a citação editálicia, devendo a 

parte exequente comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis 

para um regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a 

expedição de ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, 

SERASA, Junta Comercial, dentre outros.

Com tais considerações, observo que a parte exequente não comprovou 

nos autos quais as diligências administrativas foram realizadas com o 

intento de localização do endereço da parte contrária.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de f. 49-78 e, via de consequencia, 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente o atual endereço da 

parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as diligências 

administrativas realizadas, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 04 de abril de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80576 Nr: 1091-36.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA COSTA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 80576

Vistos.

 Considerando a necessidade de readequação de pauta por este Juízo, 

diante da indispensabilidade de agendamento de audiências de réu preso 

redesigno a audiência aprazada anteriormente para o dia ___02___ de 

__agosto__________ de 2018 às _18___h__00__min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 6 de abril de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60949 Nr: 1954-31.2012.811.0050

 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): C M PEREIRA LIRA TRANSPORTES, CLAUDIO 

MOISES PEREIRA LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 9872 Nr: 3048-63.2002.811.0050

 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: ELIO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÁRCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, JORGE 

MANCHUR, MOHAMED JAMAL KASSAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AURÉLIO PALMA DE 

AZEVEDO - OAB:OAB/ RS 24.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJAIME MARCELO ALVES 

DE CARVALHO - OAB:19924/PR, ALMICAR CORDEIRO TEIXEIRA - 

OAB:8970/PR, DENILSON GONZAGA BARRETO - OAB:21518/PR, LUIZ 

AURÉLIO PALMA DE AZEVEDO - OAB:OAB/ RS 24.610, PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND - OAB:4207/MT, RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - 

OAB:33251/PR

 Autos nº 3048-63.2002.811.0050 (Código 9872)

Autor: Elio Cunha

Requerido: Tárcio Moreira de Oliveira e outros

Vistos.

Indefiro o pleito de f. 867, eis que analisando minuciosamente os autos, 

observo que o movimento "Despacho->Mero expediente", de 12/08/2016, 

f. 849 dos autos, foi disponibilizado no DJE nº 9851, de 02/09/2016 e 

publicado no dia 05/09/2016, onde constam como patronos habilitados 

para receberem intimações: LUIZ AURÉLIO PALMA DE AZEVEDO - 

OAB:24.610, representando o polo ativo; e ADJAIME MARCELO ALVES DE 

CARVALHO - OAB:19924/PR, ALMICAR CORDEIRO TEIXEIRA - 

OAB:8970/PR, DENILSON GONZAGA BARRETO - OAB:21518/PR, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - 

OAB:33251/PR, representando o polo passivo.

Assim, não há o que se falar em nulidade da intimação, uma vez que 

restou devidamente comprovada a intimação do patrono da parte autora.

Prosseguindo, denoto que às f. 859-861 a empresa Real Brasil apresentou 

plano de trabalho e honorários.

Diante disso, intimem-se as partes para que se manifestem nos termos do 

art. 465, §3º, do CPC, em cinco dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 05 de abril de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 23291 Nr: 3549-75.2006.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->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: WILZA BERNARDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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/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.: 25762 Nr: 2389-78.2007.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR GABRIEL WEBER, JOILCE RIBEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RACHEL FLORENCIO 

PINHEIRO - OAB:10736, EURICLES MÁRIO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:11.965, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, JOSY ANNE 

MENEZES G. DE SOUZA - OAB:10.070, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190, MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976/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 das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40664 Nr: 915-96.2012.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT, 

FERTILIZANTES MITSUI S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3.103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:10.192/MT

 Vistos,

A fim de evitar futuras arguições de nulidade, proceda-se a atualizalção 

dos patronos das partes.

Em seguida, intimem-se as partes acerca da decisão proferida nos autos 

em apenso (Carta Precatória sob o Codigo 25182 - reproduzida neste feito 

às f. 27-29).

Desde já, ficam as partes cientes acerca do disposto nos arts. 112 e 274 

do Código de Processo Civil.

Por fim, cumpridas as determinações acima expostas, certifique e tornem 

os autos conclusos.

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.: 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 

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 REMETE-LO para o setor de expedição de 

documentos para que seja confeccionado ofício à Conta Única, para que 

seja vinculado o numerário de fls. dos autos ao presente processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74993 Nr: 2159-55.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAEL FARIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470

 Com as considerações e argumentos acima expostos tenho por bem 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada pela denúncia para CONDENAR o acusado IZAEL 

FARIAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do 

art. 328, caput, do Código Penal, bem assim para ABSOLVÊ-LO em 

relação ao crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, com 

fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

[...]Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Destrua-se o(s) bem(ns) apreendido(s), que não foi (ram) 

objeto(s) de determinação de restituição nos autos.Certificado o trânsito 

em julgado, cumpra-se conforme determinado a seguir: 1. Lance-se o 

nome do condenado no rol dos culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. 

Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da sentença 

condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. 

Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a conforme determina 

a Lei de Execuções Penais e a CNGC.5. Após, encaminhe a guia 

respectiva ao Juízo de Execuções Penais competente.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000075-93.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NEOCATIA SQUIVEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET OAB - MT19792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. PEREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA GABRIELA KNOPF DOS SANTOS SILVA OAB - MT0020648A 

(ADVOGADO)

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000075-93.2017.8.11.0050 Nome: NEOCATIA SQUIVEL Endereço: RUA 

POJETADA, 58 NW, QUADRA 320C LOTE 08, RESIDENCIAL, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: J. M. PEREIRA & CIA 

LTDA - ME Endereço: SEBASTIÃO BARRETO, 157W, CENTRO, TANGARÁ 

DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 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 petição da parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, 

Segunda-feira, 09 de Abril de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-13.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RODRIGUES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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 CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000436-13.2017.8.11.0050 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 Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Segunda-feira, 09 de Abril de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-06.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EUSEBIO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000139-06.2017.8.11.0050 Nome: EUSEBIO RODRIGUES DA CRUZ 

Endereço: Rua Andorinha, 892-NW, Jardim Olenka, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES 

UNIDAS, - DE 12997 A 17279 - LADO ÍMPAR, VILA GERTRUDES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04794-000 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar as partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. 

Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 09 de Abril de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-27.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAINE RAQUEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000060-27.2017.8.11.0050 Nome: DEJAINE RAQUEL DE SOUZA 

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, 871, JARDIM OLENCA, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: OI S.A Endereço: RUA GENERAL 

POLIDORO, 99, ANDAR 5, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

22280-004 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar as partes 

para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos 

autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. Campo Novo do Parecis-MT, 

Segunda-feira, 09 de Abril de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 22292 Nr: 2569-31.2006.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUMERLATO & CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON LUIZ RINZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido e determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 01 

(um) ano, em consonância com o art. 921, III, §1º, do CPC .

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

requerente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Caso o requerente não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e condenação em despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 485, III, § 2°, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-91.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN ROBERTO LEMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN APARECIDO COSTA NEVES (REQUERIDO)

ANA MARIA DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000047-91.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 1.060,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALAN 

ROBERTO LEMES Parte Ré: REQUERIDO: ALAN APARECIDO COSTA 

NEVES, ANA MARIA DA COSTA SILVA Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Alega o 

Promovente, que no dia 22/01/2018 ao trafegar com seu veículo FIAT UNO 

MILLE no pátio do POSTO 10 IPIRANGA, foi surpreendido pelo Promovido 

que adentrou em alta velocidade no pátio do posto acima citado, pilotando 

sua motocicleta MOTO DAFRA – PALCA OAY3794, colidindo com a lateral 

esquerda de seu veículo FIAT/UNO MILLE, PLACA NPQ7468. Pugna ao 

final pela indenização por danos materiais. Os Promovidos em sede de 

contestação alega que o Promovente que ocasionou a batida entre os 

veículos/motocicleta. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum”. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A 

jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (grifei e negritei). O Superior Tribunal de Justiça assevera 

ainda que: “É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão 

judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários 

sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação 

pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). (destaquei e negritei). 

Depreende-se das fotos anexadas aos autos, que de fato a colisão, dada 
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a forma como o veículo UNO, que segundo consta estava saindo da 

rotatória, foi abalroado pela motocicleta que não teve o devido cuidado de 

respeitar as regras de trânsito. O ônus de prova acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, 

consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Portanto, os Promovidos não se desincumbiram de seu ônus, pois não 

juntou qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas, 

visto que ficou claro pelas fotos anexadas, que a colisão ocorreu por 

imprudência do Promovido. Nesse sentido, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano material sofrido pela parte 

Promovente, resta fixar o quantum a ser indenizado. Depreende-se do 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO Nº 2018.25021, assinado pelo 

Promovido ALAN APARECIDO, que ao conduzir o MOTOCICLETA DAFRA – 

PLACA OAY3794, não agiu com a devida cautela, dando margem a colisão 

tratada. Nesse sentido, demonstrada a relação de causalidade entre a 

conduta do agente e o dano material sofrido pela parte Promovente, resta 

fixar o quantum a ser indenizado. No que pertine aos danos materiais, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente o Orçamento de Nº 0001638 (id.: 11477304), evitando-se, 

assim, enriquecimento ilícito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com 

base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e, 

CONDENO, os Promovidos ao pagamento de R$ 1.060,00 (hum mil e 

seiscentos reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde 

o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a 

partir da data da publicação desta sentença. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 

55, da Lei nº 9099/95). Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se, registra-se, intimem-se e 

cumpra-se. Campo Novo dos Parecis, 06 de abril de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 de abril de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 003/2018/DF - Torna público o gabarito provisório do Teste 

Seletivo realizado em 08.04.2018, a saber:

* O Edital n° 003/2018/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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114643 Nr: 4543-51.2016.811.0051

 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: Elton Andre Krause, Hilga Helma Jost Krause

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HILGA HELMA JOST KRAUSE, Cpf: 

61028363087, Rg: 5051884525, Filiação: Helma Jost e Beinaldo Emilio Jost, 

data de nascimento: 16/11/1939, natural de Três de Maio-RS, viuvo(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc. Trata-se de ação de interdição ajuizada por Elton 

André Krause, em face de Hilga Helma Jost Krause. Recebida a inicial, e 

deferido o pedido liminar, foi designada audiência para o interrogatório da 

Interditanda. Instados a manifestarem-se, a Parte e o Ministério Público 

pugnaram pelo deferimento imediato do pedido, decretando-se desde logo 

a interdição. É o relato do necessário. Fundamento. Pela leitura do novo 

Código Civil, o seu art. 1.771 estabelece dois requisitos básicos para a 

convicção do julgador: a) o exame pessoal do argüido de incapacidade; b) 

a manifestação de profissionais. Em que pese a exigência do item ‘b’, no 

presente caso, assim como o Representante Ministerial, entendo 

desnecessária a realização de perícia, pois este Magistrado, em audiência 

realizada, comprovou a incapacidade total do Interditando em realizar os 

atos da vida civil. De fato, as repostas dadas pelo Interditando já mostram 

aquela situação que a perícia técnica deveria elucidar. A respeito do 

assunto, ressalta-se o seguinte julgado, extraído da obra de Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código Civil Anotado, 2ª edição, 

Editora RT, pág. 772: ‘No processo de interdição, pode o Juiz dispensar a 

perícia médica, prevista no CPC 1183, se estiver absolutamente 

convencido, por documentos e pelo interrogatório que realizou, da 

deficiência mental do interditando, mormente se tal convicção não seria 

modificada pelo laudo, ao qual o Magistrado não está adstrito’ (RT 

786/270). Grifo meu. Assim, é possível concluir que o Interditando se 

enquadra em alguns dos casos previstos no art. 1.767 do novo Código 

Civil, mais precisamente, no inciso I, e a deficiência mental do Interditando 

é corroborada ainda pelo seu aspecto físico, que este Juízo pôde 

comprovar em audiência. Portanto, o fato de a Interditando não conseguir 

mais compreender nem expressar sua vontade já é suficiente para se 

decretar a sua interdição, visto que sua incapacidade traduz uma situação 

de fato que merece regularização legal e jurídica. A nomeação do Sr. Elton 

André Kause como curador definitivo ratifica uma situação já existente e 

atende plenamente aos interesses da Incapaz. Diante do exposto, e em 

consonância com o parecer ministerial, DECRETO a interdição de Hilga 

Helma Jost Krause, devidamente qualificada, declarando-a absolutamente 

incapaz de exercer os atos da vida civil. Nos termos do art. 1.767, I, do 

Código Civil, NOMEIO como curador o Sr. Elton André Krause, que deverá 

prestar compromisso legal, no prazo de 05 (cinco) dias. Em obediência à 

Lei Processual Civil, inscreva-se a presente sentença no registro civil (Lei 

6.015/73, arts. 92/93) e publique-se na imprensa oficial, por três vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias, sem prejuízo da devida anotação no 

Sistema do Conselho Nacional de Justiça, se disponível. Publicados os 

editais, expedidos os mandados de averbação e colhido o compromisso 

do Curador de bem e fielmente cumprir o encargo, procedam-se às 

anotações necessárias e arquivem-se com baixa nos registros cartorários 

e distribuição. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente 

intimados. 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, Gilberto Alencar da 

Silva Pereira, digitei.

Campo Verde, 31 de janeiro de 2017

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126653 Nr: 4151-77.2017.811.0051

 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: Pedro Afonso Nunes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos embargos de 

declaração interpostos pela parte requerida, em razão de seu efeito 

modificativo (art. 1.023, § 2º, NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 123933 Nr: 2864-79.2017.811.0051

 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: EAC, KCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUEL RIBEIRO SANTOS 

FILHO - OAB:15189

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123880 Nr: 2841-36.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE 

para dar prosseguimento à presente ação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104150 Nr: 747-52.2016.811.0051

 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: Jandir Magri

 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:

 Certifico e dou fé que a parte requerida, embora intimada para 

manifestar-se quanto ao laudo pericial, quedou-se inerte e, considerando 

inexistirem indagações a serem feitas à perita, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA AS PARTES, no prazo legal, apresentarem sucessivamente as 

alegaçõe finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124437 Nr: 3091-69.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magno Martins Madalena

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - OAB:15134

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97405 Nr: 3191-92.2015.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anatoly Kilin, Kalist Sharipoff Kilin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Porto Seguro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062-MT, 

Sérgio Henrique K. Kobayashi - OAB:6180/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUENTE para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos embargos de 

declaração interpostos pela parte requerida, em razão de seu efeito 

modificativo (art. 1.023, § 2º, NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112010 Nr: 3379-51.2016.811.0051

 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: DERMINDO AMARO DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte requerida, intimada pessoalmente, deixou 

transcorrer o prazo sem manifestar-se sobre o laudo pericial, razão pela 

qual, considerando a inexistência de pedido para esclarecimento da perita, 

IMPULSIONO OS AUTOS para a intimação das partes para, no prazo de 15 

dias, sucessivos, apresentarem alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125324 Nr: 3493-53.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENBERG SILVA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127096 Nr: 4329-26.2017.811.0051

 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: JLS, ACSR, LASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B, Gustavo Soares Bonifácio - OAB:MT/16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à certidão do Oficial de 

Justiça, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92049 Nr: 1348-92.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo de Araújo Malaquias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, Jayme 

Ferreira da Fonseca Neto - OAB:270.628/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE 

para dar prosseguimento à presente ação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120118 Nr: 1209-72.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Natlino da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE 

para dar prosseguimento à presente ação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132453 Nr: 7151-85.2017.811.0051

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geromin Antonio Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Biral Vieira da Cunha 

Martins - OAB:OAB/SP 246.397, JULIANA MASCARENHAS DE ARAÚJO 

- OAB:392020, Marcelo Junqueira Inglez de Souza - OAB:OAB/SP 

182.514, Tatiana Tiberio Luz - OAB:OAB/SP 196.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA 

designada para o dia 26/04/2018 às 08h00min, no Laboratório 

Pró-Sementes - Localizado na Av. Lions Internacional, nº 432, CEP: 

78.740-162, Vila Aurora III, Rondonópolis-MT, devendo as partes 

apresentarem os documentos solicitados pelo perito para a confecção do 

laudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114396 Nr: 4457-80.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Industria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Norton de Oliveira & Cia Ltda EPP, Sérgio 

Norton de Oliveira, Solano Martinho De Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à exceção de 

pré-executividade juntada aos autos pela parte executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94836 Nr: 2305-93.2015.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Cesar Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT

 Autos n° 2305-93.2015.811.0051 - 94836

Declaratória

 Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória na qual as Partes, depois de sentenciado o 

feito, celebraram acordo.

Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do ajuste 

firmado pelas Partes.

Isso posto, HOMOLOGO o ajuste firmado pelas Partes, dando ao feito 

resolução de mérito, na forma do art. 487, III, b, do NCPC.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas remanescentes. 

Honorários conforme acordado.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores em favor do Requerente.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações de estilo.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde-MT, 09 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125325 Nr: 3494-38.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENBERG SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85699 Nr: 4052-15.2014.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odelto Denicoló

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz Neumann & Neumann Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da presente ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126238 Nr: 3939-56.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO NORTON OLIVEIRA JUNIOR & CIA 

LTDA - ME, Sergio Norton de Oliveira Junior, Sérgio Norton de Oliveira, 

Sonia Maria de Andrade de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 
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OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à exceção de 

pré-executividade juntada aos autos pela parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105374 Nr: 1029-90.2016.811.0051

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maxiagro Campo Verde Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda, Valréria Marcolino Pereira de Souza, Odair Cortes de 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldo de Mattos Sabino Júnior - 

OAB:17.134/PR, Eroulths Cortiano Júnior - OAB:OAB/PR 15.389, 

Guilhermo Paranaguá e Cunha - OAB:OAB/PR 37.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, oriunda da carta precatória juntada em 24/08/2017.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 139294 Nr: 10563-24.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiani Teresinha Gileski - ME, Fabio Junior 

Gileski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 

de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de 

ref, 16. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32132 Nr: 2247-66.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A, Ricasrdo de Arnaldo Silva 

Vellutini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Ciciliato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT, 

Rubiane Keli Massoni - OAB:12419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a diligência na zona rural - Fazenda Olho D'água, devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação da penhora e avaliação. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 6218 Nr: 564-38.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Schneider, Fábio Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte 

autora para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do 

débito, para fins de cadastro nos órgãos de inadimplentes, ou requeira o 

que entender de direito.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 85872 Nr: 4114-55.2014.811.0051

 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: Jairo Dezordi Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARA STEINKE - 

OAB:17840/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Terence Romero R. G. 

Dias - OAB:9.381/MS, Ivo Marcelo Spínola da Rosa - OAB:13.731 

OAB/MT, Jaqueline Curvo Rondon - OAB:11.017/MT

 INTIMO a parte exequente para apresentar planilha demonstrativa do 

cálculo da dívida devidamente atualizada. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 110139 Nr: 2480-53.2016.811.0051

 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: Marcio Mores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Mores, Cristiane Angela Zanin Mores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Duranti - OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para impulsionar o feito requerendo o que entender 

de direito no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 6218 Nr: 564-38.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Schneider, Fábio Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 Processo nº 564-38.2003.811.0051 (Código 6218).

Cumprimento de Sentença.

Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por OSMAR SCHNEIDER e 

FABIO SCHNEIDER em face de ANDRÉ PAULO DOS REIS, todos 

devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que os exequentes pugnam pela inscrição do nome do 

devedor nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 326).

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Vislumbra-se que a parte exequente não conseguiu satisfazer o seu 

crédito, motivo pelo qual pleiteia a expedição de ofício ao SERASA a fim de 

incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

Por conseguinte, em atenção à inovação trazida pelo artigo 782, §3º, do 

NCPC, AUTORIZO a inclusão do nome do executado nos órgãos de 

proteção ao crédito, pela dívida discutida neste feito. EXPEÇA-SE o 

necessário.

No mais, considerando que não houve a indicação de bens penhoráveis, 

SUSPENDO a presente execução, nos termos do art. 921, § 1º, do novo 

Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE integralmente as letras “a” e “b” da decisão de fls. 315/317.

ATENTE-SE a secretaria para o petitório de fls. 325, quanto às publicações 

provenientes deste feito.

Campo Verde, 30 de outubro de 2017.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 118877 Nr: 649-33.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Salles Dalcin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para comprovar a distribuição da carta precatória 

precatória retirada em 13/11/2017, prazo de cinco dias. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 133403 Nr: 7579-67.2017.811.0051

 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: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.S Agronegócio Ltda-ME, Cloves Conceição 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 114169 Nr: 4369-42.2016.811.0051

 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: AGROPASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A, 

Fernando Schild Ribeiro, Urbano Silveira de Castro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Pinhatti Mendes, Maria Francisca 

Rasqueri Mendes, Christian Conde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA 

- OAB:8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre de Morais Kafuri - 

OAB:GO/18.064, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - OAB:9277/MT

 Processo nº 4369-42.2016.811.0051 (114169).

Ação de Resolução Contratual c/c Anulação de Escritura Pública de 

Permuta, Nulidade de Ato Jurídico, Reparação de Danos Morais e 

Materiais, Multa Contratual, e Pedido de Liminar de Tutela de Urgência.

Vistos, etc.

Considerando que há lembrete no Sistema Apolo, mencionando que 

existem documentos a serem carreados ao feito (PEA sob nº 144950), 

DETERMINO a devolução dos autos à secretaria para juntada dos 

referidos petitórios.

Em seguida, VOLTEM-ME imediatamente conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 09 de abril de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 125501 Nr: 3588-83.2017.811.0051

 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: APB, LGBB, KMBB, DBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 INTIMO a parte requerida, na pessoa de sua procuradora, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar suas CONTRARRAZÕES ao Recurso de 

Apelação interposto pela parte autora, na Ref. 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 111397 Nr: 3076-37.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO a parte exequente para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida, anexada à ref. 29, diligência negativa, no prazo 

de cinco dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 111468 Nr: 3095-43.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Julio Duarte Junior

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para apresentar planilha atualizada do debito a 

fim de possibilidar a apreciação do pedido de ref. 22, prazo de cinco dias. 

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 113389 Nr: 4042-97.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Industria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Mello Pereira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o executado devidamente citado, conforme certidão 

anexada à ref. 21, deixou decorrer o prazo, não pagou e não embargou 

nesta secretaria; que, I N T I M O a parte exequente para impulsionar o 

feito requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143728 Nr: 2094-52.2018.811.0051

 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: Edson Gonçalves de Andrade Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de extinção (art. 321, 

NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar as provas que pretende 

produzir; c) acostar aos autos todos os documentos necessários à 

comprovação inequívoca da origem de seu crédito e o valor relativo 

apenas às recuperandas.Em caso de inércia, ou ainda na hipótese de não 

ser apresentado comprovante algum da origem do crédito, CERTIFIQUE-SE 

e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que, em 

entendendo pertinente, promova o necessário à averiguação da eventual 

prática do crime previsto no art. 175 da Lei 11.101/05. Por conseguinte, 
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cumpridas as formalidades acima apontadas e CERTIFICADA a 

tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 11.101/2005), 

desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, querendo, se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os documentos que 

julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem necessárias.Em 

seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que dê parecer 

detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do 

art. 12 da Lei nº 11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público.INTIME-SE.CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 09 de abril de 

2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143729 Nr: 2095-37.2018.811.0051

 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: Ali Ahmad Taifour

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar 

as provas que pretende produzir; c) acostar aos autos todos os 

documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu 

crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico.Em 

se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os 

comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum 

motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante deverá comprovar 

o levantamento prévio do dinheiro.Por outro lado, se tratar de dívida 

decorrente de serviços prestados a recuperanda COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL JACIARA LTDA, o impugnante deverá apresentar todas as 

notas fiscais emitidas ao tomador dos serviços, bem como aquelas 

recebidas para o custeio de tais serviços. Se decorrer de compra e venda 

de bens, produtos ou insumos, deverá descrevê-los, bem como as 

circunstâncias da negociação, assim como acostar aos autos nota fiscal 

ou documento comprobatório de propriedade.Em caso de inércia, ou ainda 

na hipótese de não ser apresentado comprovante algum da origem do 

crédito, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a 

fim de que, em entendendo pertinente, promova o necessário à 

averiguação da eventual prática do crime previsto no art. 175 da Lei 

11.101/05.Por conseguinte, cumpridas as formalidades acima apontadas e 

CERTIFICADA a tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 

11.101/2005), desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, 

querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os 

documentos que julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem 

necessárias.Em seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que 

dê parecer detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do 

parágrafo único do art. 12 da Lei nº 11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas 

dos autos ao Ministério Público. Campo Verde-MT, 09 de abril de 2018. 

MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143731 Nr: 2097-07.2018.811.0051

 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: Edson Luiz Zanchet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar 

as provas que pretende produzir; c) acostar aos autos todos os 

documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu 

crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico.Em 

se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os 

comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum 

motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante deverá comprovar 

o levantamento prévio do dinheiro.Por outro lado, se tratar de dívida 

decorrente de serviços prestados a recuperanda COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA, o impugnante deverá apresentar todas as 

notas fiscais emitidas ao tomador dos serviços, bem como aquelas 

recebidas para o custeio de tais serviços. Se decorrer de compra e venda 

de bens, produtos ou insumos, deverá descrevê-los, bem como as 

circunstâncias da negociação, assim como acostar aos autos nota fiscal 

ou documento comprobatório de propriedade.Em caso de inércia, ou ainda 

na hipótese de não ser apresentado comprovante algum da origem do 

crédito, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a 

fim de que, em entendendo pertinente, promova o necessário à 

averiguação da eventual prática do crime previsto no art. 175 da Lei 

11.101/05.Por conseguinte, cumpridas as formalidades acima apontadas e 

CERTIFICADA a tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 

11.101/2005), desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, 

querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os 

documentos que julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem 

necessárias.Em seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que 

dê parecer detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do 

parágrafo único do art. 12 da Lei nº 11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas 

dos autos ao Ministério Público. Campo Verde-MT, 09 de abril de 2018. 

MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143743 Nr: 2108-36.2018.811.0051

 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: Orlando Martins de Carvaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO - OAB:20873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

via DJE para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de extinção (art. 

321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar as provas que pretende 

produzir; c) acostar aos autos todos os documentos necessários à 

comprovação inequívoca da origem de seu crédito, esclarecendo as 

nuances que envolveram o negócio jurídico.Em se tratando de empréstimo, 

o impugnante deverá apresentar os comprovantes de transferência ou de 

depósito da quantia. Se, por algum motivo, o mútuo se deu em espécie, a 

parte impugnante deverá comprovar o levantamento prévio do dinheiro.Por 

outro lado, se tratar de dívida decorrente de serviços prestados a 

recuperanda COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA EPP, o 

impugnante deverá apresentar todas as notas fiscais emitidas ao tomador 

dos serviços, bem como aquelas recebidas para o custeio de tais 

serviços. Se decorrer de compra e venda de bens, produtos ou insumos, 

deverá descrevê-los, bem como as circunstâncias da negociação, assim 

como acostar aos autos nota fiscal ou documento comprobatório de 

propriedade.Em caso de inércia, ou ainda na hipótese de não ser 

apresentado comprovante algum da origem do crédito, CERTIFIQUE-SE e 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que, em 

entendendo pertinente, promova o necessário à averiguação da eventual 

prática do crime previsto no art. 175 da Lei 11.101/05.Por conseguinte, 

cumpridas as formalidades acima apontadas e CERTIFICADA a 

tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 11.101/2005), 

desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, querendo, se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os documentos que 

julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem necessárias.Em 

seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que dê parecer 

detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do 

art. 12 da Lei nº 11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público. Campo Verde-MT, 09 de abril de 2018. MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143748 Nr: 2112-73.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->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: Francisco Carlos Torres da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar 

as provas que pretende produzir; c) acostar aos autos todos os 

documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu 

crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico.Em 

se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os 

comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum 

motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante deverá comprovar 

o levantamento prévio do dinheiro.Por outro lado, se tratar de dívida 

decorrente de serviços prestados a recuperanda COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA EPP, o impugnante deverá apresentar 

todas as notas fiscais emitidas ao tomador dos serviços, bem como 

aquelas recebidas para o custeio de tais serviços. Se decorrer de compra 

e venda de bens, produtos ou insumos, deverá descrevê-los, bem como 

as circunstâncias da negociação, assim como acostar aos autos nota 

fiscal ou documento comprobatório de propriedade.Em caso de inércia, ou 

ainda na hipótese de não ser apresentado comprovante algum da origem 

do crédito, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público, a fim de que, em entendendo pertinente, promova o necessário à 

averiguação da eventual prática do crime previsto no art. 175 da Lei 

11.101/05.Por conseguinte, cumpridas as formalidades acima apontadas e 

CERTIFICADA a tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 

11.101/2005), desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, 

querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os 

documentos que julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem 

necessárias.Em seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que 

dê parecer detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do 

parágrafo único do art. 12 da Lei nº 11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas 

dos autos ao Ministério Público. Campo Verde-MT, 09 de abril de 2018. 

MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143755 Nr: 2119-65.2018.811.0051

 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: Everton Jorge Schinoca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar 

as provas que pretende produzir; c) acostar aos autos todos os 

documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu 

crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico.Em 

se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os 

comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum 

motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante deverá comprovar 

o levantamento prévio do dinheiro.Por outro lado, se tratar de dívida 

decorrente de serviços prestados a recuperanda COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL JACIARA LTDA, o impugnante deverá apresentar todas as 

notas fiscais emitidas ao tomador dos serviços, bem como aquelas 

recebidas para o custeio de tais serviços. Se decorrer de compra e venda 

de bens, produtos ou insumos, deverá descrevê-los, bem como as 

circunstâncias da negociação, assim como acostar aos autos nota fiscal 

ou documento comprobatório de propriedade.Em caso de inércia, ou ainda 

na hipótese de não ser apresentado comprovante algum da origem do 

crédito, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a 

fim de que, em entendendo pertinente, promova o necessário à 

averiguação da eventual prática do crime previsto no art. 175 da Lei 

11.101/05.Por conseguinte, cumpridas as formalidades acima apontadas e 

CERTIFICADA a tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 

11.101/2005), desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, 

querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os 

documentos que julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem 

necessárias.Em seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que 

dê parecer detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do 

parágrafo único do art. 12 da Lei nº 11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas 

dos autos ao Ministério Público. Campo Verde-MT, 09 de abril de 2018. 

MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143762 Nr: 2125-72.2018.811.0051

 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: Leocir Soster

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO - OAB:20873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar 

as provas que pretende produzir; c) acostar aos autos todos os 

documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu 

crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico.Em 

se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os 

comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum 

motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante deverá comprovar 

o levantamento prévio do dinheiro.Por outro lado, se tratar de dívida 

decorrente de serviços prestados a recuperanda COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA EPP, o impugnante deverá apresentar 

todas as notas fiscais emitidas ao tomador dos serviços, bem como 

aquelas recebidas para o custeio de tais serviços. Se decorrer de compra 

e venda de bens, produtos ou insumos, deverá descrevê-los, bem como 

as circunstâncias da negociação, assim como acostar aos autos nota 

fiscal ou documento comprobatório de propriedade.Em caso de inércia, ou 

ainda na hipótese de não ser apresentado comprovante algum da origem 

do crédito, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público, a fim de que, em entendendo pertinente, promova o necessário à 

averiguação da eventual prática do crime previsto no art. 175 da Lei 

11.101/05.Por conseguinte, cumpridas as formalidades acima apontadas e 

CERTIFICADA a tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 

11.101/2005), desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, 

querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os 

documentos que julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem 

necessárias.Em seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que 

dê parecer detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do 

parágrafo único do art. 12 da Lei nº 11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas 

dos autos ao Ministério Público.. Campo Verde-MT, 09 de abril de 2018. 

MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143764 Nr: 2127-42.2018.811.0051

 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: Rodrigues Garcia & Garcia Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO - OAB:20873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar 

as provas que pretende produzir; c) acostar aos autos todos os 

documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu 

crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico.Se 

confirmado tratar-se de dívida decorrente de serviços prestados ao 

produtor rural, a parte impugnante deverá apresentar todas as notas 
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fiscais emitidas ao tomador dos serviços e aquelas eventualmente 

recebidas para o custeio destes, bem como demonstrar o cumprimento da 

obrigação por ela assumida no contrato de prestação de serviço.Em caso 

de inércia, ou ainda na hipótese de não ser apresentado comprovante 

algum da origem do crédito, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público, a fim de que, em entendendo pertinente, promova o 

necessário à averiguação da eventual prática do crime previsto no art. 

175 da Lei 11.101/05. Por conseguinte, cumpridas as formalidades acima 

apontadas e CERTIFICADA a tempestividade da presente impugnação (art. 

8º, Lei nº 11.101/2005), desde já, DETERMINO a intimação das 

recuperandas para, querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntando os documentos que julgarem pertinentes e indicando as 

provas que reputem necessárias.Em seguida, INTIME-SE o Sr. 

Administrador Judicial para que dê parecer detalhado, no prazo de 

05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Lei nº 

11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público.INTIME-SE.CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 09 de abril de 

2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143770 Nr: 2129-12.2018.811.0051

 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: Jean Paulo de Amaral Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar 

as provas que pretende produzir; c) acostar aos autos todos os 

documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu 

crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico.Em 

se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os 

comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum 

motivo, o mútuo se deu em espécie, o impugnante deverá comprovar o 

levantamento prévio do dinheiro.Por outro lado, se tratar de dívida 

decorrente de serviços prestados ao empresário individual, o impugnante 

deverá apresentar todas as notas fiscais emitidas ao tomador dos 

serviços, bem como aquelas recebidas para o custeio de tais serviços. Se 

decorrer de compra e venda de bens, produtos ou insumos, deverá 

descrevê-los, bem como as circunstâncias da negociação, assim como 

acostar aos autos nota fiscal ou documento comprobatório de 

propriedade.Em caso de inércia, ou ainda na hipótese de não ser 

apresentado comprovante algum da origem do crédito, CERTIFIQUE-SE e 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que, em 

entendendo pertinente, promova o necessário à averiguação da eventual 

prática do crime previsto no art. 175 da Lei 11.101/05.Por conseguinte, 

cumpridas as formalidades acima apontadas e CERTIFICADA a 

tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 11.101/2005), 

desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, querendo, se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os documentos que 

julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem necessárias.Em 

seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que dê parecer 

detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do 

art. 12 da Lei nº 11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público.. Campo Verde-MT, 09 de abril de 2018. MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 126334 Nr: 3988-97.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Certifico e dou fé que, por orientação judicial, INTIMO a parte AUTORA 

para indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretende 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 131376 Nr: 6487-54.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroseeds Produtos Agricolas Ltda

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

- OAB:OAB/MT 16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação, I N T I M O a parte autora para, querendo, 

apresentar manifestação acerca dos embargos monitórios anexados à 

ref. 9, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 10696 Nr: 242-47.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terra Fértil Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO o requerimento retro e, por conseguinte, 

DETERMINO a INSERÇÃO no nome da parte devedora nos cadastros de 

restrição ao crédito e o BLOQUEIO dos cartões de crédito eventualmente 

mantidos pela parte executada. Para tanto, OFICIE-SE ao SPC, SERASA e 

às empresas operadoras de cartão de crédito MASTERCARD, VISA, ELO, 

AMEX e HIPERCARD, ordenando o cumprimento desta determinação.Sem 

prejuízo, DETERMINO a intimação da parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO 

da execução. Na eventualidade de a parte credora permanecer silente, 

desde logo, SUSPENDO a presente execução, sobrestando igualmente a 

prescrição (art. 921, § 1º, do NCPC). Por corolário, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao arquivo provisório. Decorrido 01 (um) ano sem a indicação de 

bens penhoráveis começará a correr o prazo de prescrição intercorrente 

(art. 921, § 4º, do NCPC). Transcorrido tal prazo, INTIME-SE a parte 

credora para promover o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 580 da CNGC. DEVERÁ constar da 

intimação a advertência sobre a necessidade da parte exequente indicar 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não 

sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão (art. 580, § 2º, da CNGC). Constatado o 

transcurso do prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e volvam-me os autos 

conclusos para extinção (art. 581 da CNGC).Frisa-se, por pertinente, que 

encontrados a qualquer tempo, bens de propriedade da parte executada, 

o processo será desarquivado para prosseguimento da execução 

(art.921, §3º do NCPC).INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde, 07 de agosto de 2017.MARIA LÚCIA PRATIJuíza 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30324 Nr: 432-34.2010.811.0051

 AÇÃO: Unificação ou Soma de penas ->EXECUÇÕES 

CRIMINAIS->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanildo Pereira Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT
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 Autos n° 432-34.2010.811.0051 (30324)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Evanildo Pereira Mesquita, por meio de Advogado particular, requer seja 

alterado o horário de recolhimento em sua residência, para que possa 

frequentar cultos noturnos da igreja que frequenta (p. 273/274 e 284).

O representante do Ministério Público não se opôs ao deferimento do 

pedido, desde que informado as datas, os locais e horários dos cultos (p. 

281).

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Uma breve análise dos autos, vislumbra-se que o Apenado encontra-se 

cumprindo pena no regime semiaberto, conforme determinado em 

audiência admonitória (p. 259/261).

Considerando que o Recuperando especificou os locais e horários que 

são realizados os cultos da igreja que frequenta, entendo que seu pedido 

merece acolhimento.

Entretanto, deverá o Recuperando retornar a sua residência às 22 horas, 

salvo comprovado motivo de força maior.

Posto isso, ACOLHO o pedido do Recuperando Evanildo Pereira Mesquita, 

para alterar o horário de retorno para sua residência, devendo se recolher 

às 22 horas até às 06 horas, bem como nos feriados e finais de semana.

No mais, permanecem inalteradas as demais obrigações estipuladas na 

decisão de p. 259/261, devendo ser cumpridas rigorosamente.

 Intime-se o Recuperando, salientando que eventual mudança de horário, 

endereço ou telefone deverá ser imediatamente comunicado nos autos.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de março de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010940-29.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI FUHR 05837897909 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEIA TATIANE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Diante da certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça, intimo o autor para 

que dê andamento ao processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-21.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 05/06/2018 

às 09hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61114 Nr: 1630-31.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Rodrigues Peluffo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 Autos nº. 1630-31.2017.811.0029 (61114)

Vistos

 Aguarde-se o cumprimento das medidas impostas pelo beneficio da 

suspensão condicional do processo.

Postergo análise do pedido de restituição de fiança recolhida para o 

posterior cumprimento das condições do benefício da suspensão 

condicional.

Decorrido o prazo, nova vista dos autos ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 2 de abril de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53906 Nr: 634-67.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JORGE ROOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tambani Rodrigues - 

OAB:13986-B/MT, Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno o 

INSS, a implantar o benefício previdenciário, obedecidos os seguintes 

parâmetros:- Beneficiário: PAULO JORGE ROOS, CPF 181.089.971-00- 

Benefício Concedido: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL- DIB: 

28/10/2015- DIP: Concedo ao INSS o prazo de 60 (sessenta) dias para a 

implantação do benefício a partir da intimação.- RMI: 1 (um) salário 

mínimo.Notifique-se o chefe da Agência do INSS para implantação do 

benefícioNo tocante às parcelas vencidas, a correção monetária deve ser 

feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

aplicando-se o INPC/IBGE após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, 

tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na 

remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme fundamentos utilizados pelo STF 

nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF e pelo STJ no REsp nº 1.270.439/PR, 

representativo de controvérsia (CPC, art. 543-C). Juros de mora, a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, no montante de 1% ao mês até a 

vigência da Lei n. 11.960/2009 e, a partir de então, nos patamares fixados 

pela Lei nº 11.960/2009, isto é, no mesmo valor dos juros imputados nas 

cadernetas de poupança, inclusive com a aplicação da Lei nº 

12.703/2012.Decisão não sujeita ao reexame necessário, porque no valor 

a ser pago antecipadamente ao autor não ultrapassa o teto de 1000 

salários mínimos. Sem custas (artigo 460,”caput”, da CNGC/MT, 4ª 

ed.).Honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

considerado os valores desde a data da entrada do requerimento 

administrativo, até a presente data (Súmula 111 do STJ, ratificada pelo 

AgInt no AREsp 824.577/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017), ou o índice mínimo 

equivalente da tabela do artigo 85, § 3º, do NCPC Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Intime-se pessoalmente a procuradoria do INSS desta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64697 Nr: 3690-74.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, ADEVAN DA SILVA ARAUJO, Maria 

Aparecida Silvério Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fellipe de Almeida - 

OAB:24591/0 -MT, Marina Rosa da Silva - OAB:23939 O /MT

 Vistos,

 1. Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do artigo 396-A, do 
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Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do Código de Processo Penal.

2. Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 09 de 

abril de 2018, às 13h15min(MT), ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório dos 

acusados.

3. Atente-se a Sra. Gestora Judiciária, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta precatória.

4. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40931 Nr: 2209-52.2012.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Miguel Carvalho de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte ora Executada Senhor 

Thiago Miguel Carvalho de Faria, que figurava como Requerente na Ação 

de Busca e Apreensão, via DJE, na pessoa de seu Procurador Fábio 

Roberto Ucker, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas judiciais no valor de R$ 506,79 (quinhentos e seis reais e 

setenta e nove centavos), conforme a r. sentença de fls. 98/99, na Ação 

de Busca e Apreensão, sob pena de inscrição do nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65276 Nr: 319-68.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAVID FERREIRA - 

OAB:OAB/GO 27.665, JOÃO ANTÔNIO VIEIRA FREIRE - OAB:OAB/GO 

28959, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/GO 21.593, 

MARÇAL PEREIRA ANDRADE - OAB:OAB/GO 43.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sinomar Gomes Xavier - 

OAB:12.599 GO

 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 MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

JOÃO ANTÔNIO VIEIRA FREIRE

FERNANDO DAVID FERREIRA

MARÇAL PEREIRA ANDRADE, para que providencie o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado retro, no 

prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de 

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  ( 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.: 28600 Nr: 104-05.2012.811.0029

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

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

 PARTE AUTORA: Joaquim Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, Kátia Alessandra Fávero Alves - OAB:167929/SP, 

Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos ao desarquivamento, em conformidade com os 

termos do Provimento nº 038/2014-CGJ, devendo o nobre patrono 

solicitante ser intimado de que terá o prazo de 5 (cinco) dias para tomar as 

providências que julgar necessárias. Decorrido o mencionado prazo, 

retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65896 Nr: 732-81.2018.811.0029

 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): JOSÉ APARECIDO OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que o valor da diligência foi recolhido a 

maior, assim, no termos do provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos a fim de intimar o requerente para que providencie a solicitação da 

devolução do valor total depositado, sendo que deverá providenciar o 

recolhimento de outra guia, no valor normal, para cumprimento do 

mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56423 Nr: 2118-20.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Nos termos do Provimento 052/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o acusado, através de seu defensor, de que a audiência em Monte 

Santo de Minas foi redesignada para a data de 25/04/2018, às 13:30 

horas, conforme informação de fls. 122.

 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

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

impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos, a fim de que 

seja intimada a parte autora, pessoalmente, para que se manifeste nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que o patrono da 

mesma, embora devidamente intimado, não se manifestou nos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44568 Nr: 862-13.2014.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Augusto Prado Lico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16.067/MT

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador Dianary Carvalho Borges, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o recolhimento da multa civil, no valor de R$ 491,55 

(quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), 

conforme a r. sentença de fls. 408, sob pena de inscrição do nome e CPF 
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junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-88.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS LUIZ DA COSTA SCHUSTER (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO SCHUSTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito. Canarana-MT, 

09 de abril de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-37.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELMAR ROGERIO MUNHOZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 15 de março de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito 

Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

P O R T A R I A N.º 024/2018-DF

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, Juiz de Direito Diretor do Foro, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

CONSIDERANDO a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – 

PJe, nas Secretarias da 1ª e 2ª Varas desta Comarca, prevista para 

ocorrer em 16.04.2018, conforme calendário fixado pelo Tribunal de 

Justiça;

CONSIDERANDO que a Escola dos Servidores do Tribunal de Justiça 

realizará, nos dias 4,5 e 6/04/2018, treinamento com todos os servidores, 

magistrados e assessores lotados nas unidades judiciárias em que será 

implantado o referido sistema;

 RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR em parte a Portaria 023/2018-DF, datada de 26/3/2018, 

acrescentando o dia 6/4/2018 quanto a suspensão dos prazos 

processuais, intimações e citações.

Art. 2.º SUSPENDER os prazos processuais, intimações e citações nas 

unidades judiciárias das Secretarias da 1ª e 2ª Varas desta Comarca, nos 

dias 4,5 e 6 de abril do corrente ano, em razão de que todos os servidores 

dessas unidades judiciárias estarão em treinamento na Escola dos 

Servidores no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Art. 3º Em razão do disposto no art. 2º, os prazos que se iniciariam ou 

venceriam nas referidas datas, ficam prorrogados para o primeiro dia útil, 

mantendo-se inalteradas as audiências designadas nos dias 4 e 5/4/2018.

Art. 4º Convoquem-se os Agentes Externos ( OAB,MPE,DPE,PGE e PGM) 

para participação da capacitação do Sistema PJe na Sede da Comarca, no 

dia 16/4/2018, com agendamento das 8h às 12h.

Art. 5º Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria Geral 

da Justiça de Mato Grosso, à Ordem dos Advogados do Brasil Subseção 

de Chapada dos Guimarães, à Defensoria Pública, Delegacia de Polícia 

Estadual, Procuradoria Geral do Estado, Procuradoria Geral do Município e 

ao Ministério Público Estadual, para conhecimento.

Chapada dos Guimarães, 3 de abril de 2018.

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 42648 Nr: 284-36.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima da Silva Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Americanas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelsen Eustáquio da Silva - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG-16846

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da Impugnação à Execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101533 Nr: 260-95.2018.811.0024

 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: GONÇALO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 04 de junho de 2018, às 14h30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103203 Nr: 1116-59.2018.811.0024

 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: JPdm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 09 de maio de 2018, às 13hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99560 Nr: 5595-32.2017.811.0024

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Thuronyi, PATRICIA DE GODOY MURAD PIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Murad Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LOMBARDI THURONYI - 

OAB:55026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 10 de maio de 2018, às 14h:30 min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34700 Nr: 615-86.2010.811.0024

 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: Ricardo da Costa Farias - Espólio, Dulciyara Bueno da 

Cunha Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Bazan Roca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dionildo Gomes Campos - 

OAB:3302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) DIONILDO GOMES CAMPOS para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39335 Nr: 1839-25.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Garcia LTDA ME, Maria Sebastiana 

de Arruda Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de intimação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18262 Nr: 939-81.2007.811.0024

 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: Sebastião de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eduardo Cescatto Bobroff, José 

Rodrigues Ferreira, Luiz Carlos Wagner, Diva de Sousa Ferreira, Antonio 

Ferreira, Maria Procópio Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adaiane Tonhá Galvão - 

OAB:10.130 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) MOSAR FRATARI TAVARES para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99625 Nr: 5641-21.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DE MATOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 04 de junho de 2018, às 15hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98518 Nr: 5130-23.2017.811.0024

 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: Maria Catarina da Silva Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 10 de maio de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 57314 Nr: 493-68.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Youssef Suleiman Silva - ME, Roberto Abrão 

Gazola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de intimação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97833 Nr: 4832-31.2017.811.0024

 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: Wilson de Souza Balduino, Jane Soares Barbosa 

Balduino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMANN LIAIS DUTRA PIMENTA, INES 

AMELIA NIGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 09 de maio de 2018, às 17hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103203 Nr: 1116-59.2018.811.0024

 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: Juranice Pereira da mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 09 de maio de 2018, às 16:30 min. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18558 Nr: 1234-21.2007.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovita Pinho da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102139 Nr: 563-12.2018.811.0024

 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: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:10105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 09 de maio de 2018, às 16hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103294 Nr: 1152-04.2018.811.0024

 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: MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Fernando Fontes Von 

Kirchenheim - OAB:6706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 09 de maio de 2018, às 15:30 min. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103558 Nr: 1268-10.2018.811.0024

 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: Ana Carolina Bayma Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASSIUS VASCONCELOS DE VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 09 de maio de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102624 Nr: 810-90.2018.811.0024

 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: Sara Meireles dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR DRUTRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 09 de maio de 2018, às 14:30 min. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102182 Nr: 588-25.2018.811.0024

 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: RPdS, Denise Cernek dos Santos, Gustavo Cernek Da 

Silva, GCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 09 de maio de 2018, às 13hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65991 Nr: 1772-55.2014.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vieira Valdasca Neto, Cleonice Duarte 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "ausente".

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64286 Nr: 317-55.2014.811.0024
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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: Maurilio Augusto Ramos, Aparecida de Andrade Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Projecon Incorporações e Loteamento LTDA, 

Fernando Goulart Sauer, Masanori Sakata, Alexandre Kabbad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelsen Eustáquio da Silva - 

OAB:9813-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: Os autores mantém a posse mansa, pacífica, contínua, 

sem oposição e com "animus domini", sobre o imóvel urbano denominado 

Lote 09, Quadra 01, com área de 360,00 m² (trezentos e sessenta metros 

quadrados), localizado no Condomínio residencial Chapada Village - II, 

município de Chapada dos Guimarães - MT, imóvel este registrado sob o n° 

11 da matrícula n° 584, Livro 2-C do Cartório de Registro de Imóve de 

Chapada dos Guimarães - MT, em nome da PROJECON - INCORPORAÇÃO 

E LOTEAMENTO LTDA.

Despacho/Decisão: Vistos. Cuida-se de Ação de Usucapião Ordinário 

Urbano. Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 282 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 283 do mesmo diploma legal. De igual maneira, estão 

satisfeitas as exigências do artigo 942 do Código de Processo Civil. 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. Citem-se, os confinantes requeridos, bem como seus cônjuges, nos 

endereços contidos na exordial, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias contestarem a presente (CPC, art. 297). Ressalto que, no mandado de 

citação deverá constar que, não sendo contestada a ação, se presumirão 

aceitos pela ré, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. 

Citem-se via edital, com prazo de 30 dias, eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos (CPC, arts. 942 e 232, IV). 

Cientifiquem-se, via postal, os representantes da Fazenda Pública 

Municipal, Estadual e Federal, para que manifestem eventual interesse na 

causa, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram (CPC, arts. 942, ~ 20). Após estarem nos autos todas as 

manifestações, notifique-se o representante do Ministério Público, para 

intervir na causa, art. 944 do CPC. Presentes os pressupostos da Lei nº 

1.060/50, defiro os benefícios da Assistência Judiciária. Cumpra-se, 

expedinho o necessario.

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, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 26 de março de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14781 Nr: 1159-50.2005.811.0024

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Conceição Duarte Bicudo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dácio Mesquita Bicudo, FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA PEDROSO MORAL 

QUEIROZ - OAB:313675

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Preliminarmente, desentranhe-se o petitório 

de fls. 82/91, restituíndo-o ao patrono correspondente, por se tratar de 

ação própria a ser intentada, uma vez que nos presentes autos já se 

operou a coisa julgada.Quanto ao pedido de sobrepartilha, de fls. 75/76, 

na forma do art. 670 do CPC, intime-se os demais herdeiros (fl. 36) para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.Cite-se a Fazenda Pública e os 

demais interessados, que deverão se manifestar sobre os valores 

atribuídos aos bens, podendo, se deles discordar, juntar prova de 

cadastro em 15 (quinze) dias, ou atribuir valores, que poderão ser aceitos. 

(art. 626, CPC).Após, conclusos para decisão.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, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO dos bens deixados 

pelo falecimento de DÁCIO MESQUITA BICUDO, vem requerer 

SOBREPARTILHA.

Chapada dos Guimarães, 27 de março de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34616 Nr: 545-69.2010.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Miamotto da Silva - ME, Michel Mianoto 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MICHEL MIAMOTTO DA SILVA - ME, 

CNPJ: 05664399000129, Inscrição Estadual: 132200821 e atualmente em 

local incerto e não sabido MICHEL MIANOTO DA SILVA, Cpf: 

01225512140, Rg: 14384531, Filiação: Severino Antonio da Silva e Vera 

Lucia Stiaque Miamoto da Silva, data de nascimento: 14/02/1985, 

brasileiro(a), solteiro(a), comerciante, Telefone 33013149. atualmente em 

local incerto e não sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 20 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

 Bem(ns) Penhorado(s): Valores depositados pela executada na conta 

judicial n° 700132915624, em 30/11/2017, agência 1772-8, Chapada dos 

Guimarães/MT.

Chapada dos Guimarães, 26 de março de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18443 Nr: 1113-90.2007.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Benetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4198, JOSE DE DEUS LIMA - OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADELINO BENETTI. 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: Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, 

JULGO EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, 

do CPC.Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC), já que deu azo 

ao ajuizamento da demanda. Publique-se. Intimem-se.Decorrido o prazo 

para interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado. Após, intime-se a parte executada para o recolhimento 

das custas e despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias.Caso 

não haja a respectiva quitação, arquivem-se os autos fazendo constar a 

pendência no registro da Distribuição, devendo a secretaria proceder 

conforme disposto na CNGC.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, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 13 de março de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37783 Nr: 173-86.2011.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Marcondes dos santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Maciel da Cruz - OAB:, 

Yuri Porto - OAB:13.896-B / PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO - OAB:9614

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CARLOS DE FREITAS, Cpf: 

16863461153, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para pagamento do valor do débito fixado na 

sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que se não for efetuado em 

tal prazo, incidirá o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação. VALOR DO DÉBITO: 35.190,37 (Trinta e cinco mil e cento e 

noventa reais e trinta e sete centavos).

Despacho/Decisão: Vistos etc.Homologo, por sentença, para que opere 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, noticiado 

nos autos à fl. 35/36. Julgo, em consequência, EXTINTO o feito com 

fundamento no artigo 269 inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Os documentos que as partes desejarem 

desentranhar dos autos deverão ser substituídos por cópias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 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, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 08 de março de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33974 Nr: 2818-55.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ermelindo Simião da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para juntar aos autos procuração por instrumento público ou 

subscrita a rogo, assinada por duas testemunhas (art. 595, CC), tendo em 

vista o instrumento de mandato de fl. 13 constar que o outorgante é 

analfabeto, para que seja expedido alvará de autorização para 

levantamento dos valores referentes ao RPV expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34142 Nr: 49-40.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlinda Souza Brugnoli

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora, DR. ANDRÉ GONÇALVES MELADO, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a procuração outorgada pela 

autora, com poderes para dar e receber quitação, vez que não se 

encontra nos autos a procuração ad judicia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32261 Nr: 1652-85.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Carmelita de Abreu da Mata

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para juntar aos autos procuração por instrumento público ou 

subscrita a rogo, assinada por duas testemunhas (art. 595, CC), tendo em 

vista o instrumento de mandato de fl. 13 constar que o outorgante é 

analfabeto, para que seja expedido alvará de autorização para 

levantamento dos valores referentes ao RPV expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20381 Nr: 1043-39.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugolino de Siqueira Caldas

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para juntar aos autos procuração por instrumento público ou 

subscrita a rogo, assinada por duas testemunhas (art. 595, CC), tendo em 

vista o instrumento de mandato de fl. 18 constar que o outorgante é 

analfabeto, para que seja expedido alvará de autorização para 

levantamento dos valores referentes ao RPV expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2003 Nr: 505-39.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Gomes da Silva, Wirys Ataídes da 

Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691/A, Ricardo José da Silva Siqueira de Farias - 

OAB:17.486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, Darci Melo Moreira - OAB:2626, FABIANA NASCIMENTO 

DE SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156, 

QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/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 

exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte executada, ante os supostos 

efeitos infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35968 Nr: 2325-44.2010.811.0024

 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: Mariadenelza Lima Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT, Márcio Henrique Pereira Cardoso - 

OAB:OAB/MT 7659

 (...)DISPOSITIVO.ANTE TODO O EXPOSTO, nos termos da fundamentação 

com fulcro nos art. 485, V c/c art. 771, parágrafo único c/c art. 513 

“caput”, todos do CPC, acolho a execeção de pré-executividade para 

extinguir o processo, sem resolução do mérito, em razão da ocorrência do 

fenômeno da coisa julgada.Condeno a exequente em honorários 

sucumbenciais no montante de 10% do valor da causa, na forma do art. 

85, §2º do CPC.Condeno ainda, a exequente em litigância de má-fé, na 

forma do art. 81 do CPC, em 2% do valor da causa.Intimem-se.Transitada 

em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103624 Nr: 1303-67.2018.811.0024

 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: JUSTINA INES BELLINCANTA CHITOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Malai Manso Hotel Resort

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 17 de maio de 2018, às 14h30min. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99328 Nr: 5453-28.2017.811.0024

 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: MAURO SÉRGIO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUNICE INÁCIO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 15 de maio de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63701 Nr: 3500-68.2013.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Garcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Munícipio Chapada dos 

Guimarães, Luciano Português, Nunes e Silva Ltda (Santana Materiais de 

Construção)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agrinaldo Jorge Rodrigues - 

OAB:10.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - 

OAB:8000

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora impugnar a 

contestação do requerido: Fazenda Pública do Município de Chapada dos 

Guimarães/MT. Bem como, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte requerente, pela 

imprensa, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto a 

certidão do oficial de justiça de fls. 129, que informa a não citação do 

requerido: Luciano Portugues

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103434 Nr: 1214-44.2018.811.0024

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGZG, LdSZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 14 de maio de 2018, às 16hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87870 Nr: 336-56.2017.811.0024

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHPDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO KNOPP FONSECA - 

OAB:16997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKLEINE BEZERRA - 

OAB:3637/O

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 14 de maio de 2018, às 17hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 16742 Nr: 1325-48.2006.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davina Gonçalves Campos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pela parte impugnante/executada (INSS), homologando o 

cálculo apresentado às fls. 134/136, fixando o valor devido para a parte 

exequente/impugnada em R$ 115.519,63. Transcorrido o prazo para 

recurso, expeçam-se as pertinentes requisições para pagamento, 

conforme os valores fixados.Chamo o feito à ordem para indeferir o 

pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios veiculados em nome próprio pela senhora Davina Gonçalves 

Campos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 70835 Nr: 666-24.2015.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Joaquina Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:26048-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Diante do exposto, julgo procedentes os embargos à execução opostos 

pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), para determinar o 

desconto dos valores recebidos a título de benefício assistencial. Sem 

prejuízo do exposto, INDEFIRO, de ofício, o pedido de execução de 

sentença em relação aos honorários advocatícios veiculados em nome 

próprio pela senhora Maria Joaquina Ferreira.Por conseguinte, julgo extinto 

com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015.Condeno a parte autora/embargada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da diferença existente 

entre o cálculo por ela apresentado e o homologado (art. 85, §2°, 

CPC/2015), ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa 

em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

translade-se cópia desta sentença e do cálculo homologado ao feito 

principal, determinando que a parte exequente apresente no prazo de 15 

(quinze) dias, memória atualizada do cálculo, nos parâmetros fixados 

nesta sentença. Cumpridas todas as providências acima, 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 8634 Nr: 1326-38.2003.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmosina Camargo de Moraes

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015, julgo 

extinto o pedido de cumprimento de sentença de fls. 266/269, por 

reconhecê-la indevida na hipótese dos autos, uma vez que os valores da 

condenação já foram integralmente pagos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado, arquivem-se.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 31717 Nr: 1115-89.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edessandra Alves 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:

 Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, 

apresentada pelo INSS, o que faço para julgar extinta a execução de fls. 

188/196, reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, nos termos dos arts. 513, ‘caput’, 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da diferença existente entre o cálculo por ela 

apresentado e o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015),

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 8458 Nr: 1199-03.2003.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricia Nobre de Amorim

 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.

Às fls. 263/266, a senhora Maurícia Nobre de Amorim veiculou pedido de 

cumprimento de sentença, visando o recebimento do valor dos honorários 

sucumbenciais fixados em favor do seu advogado.

Irresignado, o INSS apresentou impugnação ao pedido de cumprimento de 

sentença.

 Posteriormente, a parte autora apresentou réplica (fls. 280/281verso).

 É o relatório.

Decido.

Primeiramente, analisando os autos, verifica-se a existência de matéria de 

ordem pública, qual seja, ilegitimidade “ad causam” da parte requerente, 

que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, 

consoante dispõe o artigo 485, § 3º, do CPC.

Neste contexto, verifica-se que o subscritor do pedido de cumprimento de 

sentença não observou a regra insculpida no art. 18 do Código de 

Processo Civil o qual estabelece que “ninguém poderá pleitear direito 

alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 

jurídico”.

Com efeito, se, na petição de cumprimento de sentença (fls. 263/167), 

consta como exequente, exclusivamente, a senhora Maurícia Nobre de 

Amorim é evidente a inadequação técnica do pedido de expedição de RPV 

em relação aos honorários sucumbenciais que, por óbvio, deverá ser 

executado pelo advogado, em nome próprio.

Assim sendo, não há como deferir a pretensão executória, em face da 

patente ilegitimidade da peticionante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, declaro a requerente carecedora da ação em face da 

ilegitimidade ativa “ad causam”.

 Por conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fundamento no artigo 771, parágrafo único c/c 

artigo 485, inciso VI e §3º, do CPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 30992 Nr: 602-24.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luci Divina Souza da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, 

apresentada pelo INSS, o que faço para julgar extinta a execução de fls. 

190/191, reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, nos termos dos arts. 513, ‘caput’, 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da diferença existente entre o cálculo por ela 

apresentado e o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34003 Nr: 2852-30.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Pontes de Almeida

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Laís Alessandra de Moura Moreira - OAB:13.291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I.Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pelo INSS, o que faço para abater os valores recebidos a 

título de benefício assistencial, devendo ser expedido o RPV no valor de 

R$ 2.060,95 devido à parte exequente. II. Transcorrido o prazo para 

recurso, expeçam-se as pertinentes requisições conforme valores 

fixados, exclusivamente em relação ao benefício previdenciário.III.Chamo o 

feito à ordem para indeferir o pedido de cumprimento de sentença em 

relação aos honorários advocatícios veiculados em nome próprio pela 

senhora Joana Pontes de Almeida.III. Expeça-se o necessário.IV. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34000 Nr: 2839-31.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Silva de Figueiredo

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, 

apresentada pelo INSS, o que faço para julgar extinta a execução de fls. 

144/147, reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, nos termos dos arts. 513, ‘caput’, 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da diferença existente entre o cálculo por ela 

apresentado e o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103388 Nr: 1197-08.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAFAELA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR VINÍCIUS DOS REIS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 10 de maio de 2018, às 17h30min. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102926 Nr: 958-04.2018.811.0024

 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: Franksnélio Nascimento de Souza, FRANK IMÓVEIS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 15 de maio de 2018, às 16hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103565 Nr: 1274-17.2018.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVARENGA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 14 de maio de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102737 Nr: 855-94.2018.811.0024

 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: ELIZEU CONO DE LUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA MINUSA AGROPASTORIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 16 de maio de 2018, às 17hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75786 Nr: 2753-50.2015.811.0024

 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: Albano Jorge Mendes, Sérgio Jorge Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Zornitta Pimentel, Osvaldo Zys, Irineu 

Carlos Turazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emieli Aparecida Baltieri - 

OAB:2.758/TO, JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - OAB:15112, 
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NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266/B

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 16 de maio de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103261 Nr: 1142-57.2018.811.0024

 AÇÃO: Requerimento de Reintegração de Posse->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR PINTO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Modesto Miranda Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 15 de maio de 2018, às 15h30min. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63601 Nr: 3431-36.2013.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Pereira Bueno, Maria Delzira Lucena Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMCODEC- Empresa de Colonização e 

Desenvolvimento de Chapada, Prefeitura Municipal de Chapada dos 

Guimarães - MT, Ursulino Pereira de Freitas, Junival Grangeiro Agra, Sarita 

Baracat de Arruda, Adhemar Perdono da Fonseca, Cristóvão Pedriel da 

Paixão - TABELIÃO do Cartório de Reg. de Imóveis, Claudio de Souza 

Neves, João Eloy de Souza Neves, Lídia Mercês da Paixão, Benedito 

Edmilson de Freitas Filho, Deonésio Moreira da Silva, Sarah Lacerda de 

Almeida, Gonçalo de Souza Neves, Elvandes Ilario Campos Fontes, 

Benedito Bruno de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Pereira Bueno - 

OAB:OAB MT 12.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana A. de Pinho Quintela 

Novaes - OAB:7471, Fernando Heron de Paula Guerreiro. - 

OAB:15407, João Jorge Alves Araújo - OAB:OAB/MT 5252, Lafayette 

Garcia Novaes Sobrinho - OAB:6842

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte requerente, pela 

imprensa, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar réplica à 

contestação da requerida Sarita Baracat de Arruda, de folhas 108 à 112 

dos presentes autos. Bem como cumprir a seguinte determinação, 

publicada em 02/04/2018: "Deverão na referida oportunidade apresentar 

cópia do ato regulamentar da Lei Municipal n° 918/2000, o qual dispôs 

acerca do processo de liquidação da empresa ENCODEC S/A, uma vez 

que, conforme se verifica no art. 2° da referida lei, o Município de Chapada 

dos Guimarães/MT, ficou na obrigatoriedade de expedir o referido ato 

normativo (fl. 41). Anoto que tal documento se mostra imprescindível para 

compreensão dos fatos trazidos na inicial"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102869 Nr: 930-36.2018.811.0024

 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: Carlos Estevão de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 16 de maio de 2018, às 14h30min. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96955 Nr: 4434-84.2017.811.0024

 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: GREEN AMBIENTAL PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 17 de maio de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66517 Nr: 2148-41.2014.811.0024

 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: Erlon Augusto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/MT, Paulo Vinício Porto de Aquino - OAB:OAB/MT 

14.250-A

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte requerida, pela 

imprensa, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

Proposta de Honorário Pericial apresentada pelo Dr. João Leopoldo Baçan, 

no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103384 Nr: 1195-38.2018.811.0024

 AÇÃO: Petição->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 10 de maio de 2018, às 15hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103390 Nr: 1198-90.2018.811.0024

 AÇÃO: Petição->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAFAELA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR VINÍCIUS DOS REIS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 10 de maio de 2018, às 17hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 
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audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 83436 Nr: 2623-26.2016.811.0024

 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: LAZARO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Siqueira Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKLEINE BEZERRA - 

OAB:3637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537, 

NATÁLIA CARGNIN - OAB:OAB/MT 17.737

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 16 de maio de 2018, às 15hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102739 Nr: 857-64.2018.811.0024

 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: JOSE RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA MINUSA AGROPASTORIL LTDA, 

Paulo Cesar Favero Moi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 16 de maio de 2018, às 15h30min. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77084 Nr: 3363-18.2015.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir de Campos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Stabile Ribeiro - 

OAB:3213-MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 15 de maio de 2018, às 15hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102736 Nr: 854-12.2018.811.0024

 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: DORIVALDO APARECIDO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA MINUSA AGROPASTORIL LTDA, 

Paulo Cesar Favero Moi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 17 de maio de 2018, às 15hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102626 Nr: 812-60.2018.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDdSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 14 de maio de 2018, às 15hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79740 Nr: 1068-71.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINE ZERI, ANA MARCIA LIMA 

ZERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, IMPULSIONO o presente Feito, em cumprimento as 

determinações legais e ao art. 1238 da CNGC mantendo-o suspenso até o 

prazo de 27 de dezembro do corrente ano, conforme preceitua o artigo 

10º da Lei 13.340/2016, a iniciar-se nesta data. Decorrido o prazo, intimar 

a parte a dar andamento aos autos no prazo de 05 (cinco) dias e praticar 

as diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87278 Nr: 4378-85.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNIR RICARDO MALI NASR E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Melo Moreira - 

OAB:2626

 Certifico que, IMPULSIONO o presente Feito, em cumprimento as 

determinações legais e ao art. 1238 da CNGC mantendo-o suspenso pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias a iniciar-se nesta data. Decorrido o 

prazo, intimar a parte a dar andamento aos autos no prazo de 05 (cinco) 

dias e praticar as diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99711 Nr: 5691-47.2017.811.0024

 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: Edmilson Benedito Paixão Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto a contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34768 Nr: 570-82.2010.811.0024

 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: Manoel Nobre Pereira

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Intime-se o INSS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

quanto ao pedido de fls. 285/285verso, quando deverá apresentar aos 

autos cópia da decisão proferida no pedido administrativo, uma vez que o 

referido pedido não veio acompanhado da prova da concessão 

administrativa do benefício previdenciário.

 II. Após, intime-se o autor para que manifeste no mesmo prazo.

 III. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76116 Nr: 2871-26.2015.811.0024

 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: ANTONIO PESSOA DE LIMA

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

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RAYANNY L. MIRANDA NOCETI - OAB:OAB/MT 18.652

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte Requerida, pela 

imprensa, para no prazo de 5 dias manifestar quanto a proposta do perito, 

nos termos do art. 465 §3.º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 18328 Nr: 1007-31.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurema Pinho de Magalhães

 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: Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, 

apresentada pelo INSS, o que faço para julgar extinta a execução de fls. 

110/113, reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, nos termos dos arts. 513, ‘caput’, 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da diferença existente entre o cálculo por ela 

apresentado e o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 6487 Nr: 161-53.2003.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Benedito Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Simão Ferreira Martins - 

OAB:7520/MT, Luana dos Santos Martins - OAB:16981/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte exequente, pela 

imprensa, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos 

quanto a Certidão do Oficial de Justiça, de fls. 195, providenciando 

cópia(s) da matrícula do imóvel a ser penhorado e avaliado, para 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101688 Nr: 324-08.2018.811.0024

 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: ZEFERINO PEREIRA DA SILVA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

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.

De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de maio de 

2018, às 15h30min.

Intimem-se as partes 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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101217 Nr: 116-24.2018.811.0024

 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: DIONE SANTANA BRITO

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

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.

De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de maio de 

2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes 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 
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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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100991 Nr: 4-55.2018.811.0024

 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: SEBASTIÃO CORREA 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.

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.

De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de maio de 

2018, às 15h00min.

Intimem-se as partes 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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 98769 Nr: 5224-68.2017.811.0024

 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: AROLDO SORES DE ALMEIDA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

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.

De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de maio de 

2018, às 16h15min.

Intimem-se as partes 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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63838 Nr: 3634-95.2013.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Ribeiro

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Tendo em vista a apresentação do indeferimento do pedido 

administrativo de concessão do benefício pela parte autora (fls. 104/105), 

intime-se o INSS para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

contestação de mérito, ocasião em que deverá, caso entenda ser o caso, 

manifestar de forma expressa e justificada eventual contrariedade quanto 

ao aproveitamento dos atos processuais instrutórios já praticados, sob 

pena de convalidação.

II. Após, sendo o caso, intime-se a parte autora para réplica, tornando, 

posteriormente, os autos conclusos.

 III. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-71.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEISLA PEREIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO: Do advogado da parte recorrida, da sentença ID:12383902, 

bem como para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos do impulsionamento. Chapada dos 

Guimarães-MT, 9 de abril de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN. 

Gestor de Secretária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-92.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GENIELE TELES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO: Conforme impulsionamento ID: 12614863, intimo o advogado 

da parte promovente para que, querendo, apresente contrarrazões aos 

embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 
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2º, do Código de Processo Civil. Chapada dos Guimarães-MT. 9 de abril de 

2018. Gestor de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-74.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDES MARIA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO: Do advogado da parte promovente para que, querendo, 

apresente contrarrazões aos embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 1023, § 2º, do Código de Processo Civil. Chapada 

dos Guimarães-MT, 9 de abril de 2018. Gestor de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBILLY CRISTINA CRUZ RODRIGUES (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)

 

INTIMAÇÃO: D o advogado da parte promovente para que, querendo, 

apresente contrarrazões aos embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 1023, § 2º, do Código de Processo Civil. Chapada 

dos Guimarães-MT, 9 de abril de 2018. Gestor de Secretaria.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000240-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Processo: 1000240-35.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

IDADE (ART. 48/51), RURAL (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: MANOEL JOSE DA SILVA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000240-35.2018.8.11.0009 Vistos. Revogo em parte a decisão anterior, 

pois designada audiência de conciliação. Assim, deixo de designar 

audiência de conciliação, na forma do inciso I, do § 4º, do art. 334, do 

NCPC, em face do desinteresse da parte autora, na inicial, e da parte ré, 

em ofício encaminhado a este Juízo. Porém, designo, desde já, audiência 

de instrução e julgamento para o DIA 06 DE JUNHO DE 2018, ÀS 10H00, 

devendo as partes serem intimadas juntamente com seus respectivos 

advogados para comparecerem à audiência designada, acompanhadas 

das testemunhas arroladas. Justifico a designação de audiência de 

instrução e julgamento neste momento processual em prestígio à 

efetividade do processo, observada a economia de atos processuais sem 

qualquer prejuízo às partes, principalmente à autarquia federal, em sendo 

respeitado o prazo para apresentação de defesa e a análise de eventual 

questão prévia quando da realização da audiência. As partes terão o 

prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da audiência para 

arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), 

as quais deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 

Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se. Colíder, 06 de abril de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000342-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE PEREIRA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Processo: 1000342-57.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RURAL (ART. 48/51)]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: IVONE PEREIRA TEIXEIRA Parte 

Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

DESPACHO/DECISÃO Processo: 1000342-57.2018.8.11.0009 Vistos. 

Revogo em parte a decisão anterior, pois designada audiência de 

conciliação. Assim, deixo de designar audiência de conciliação, na forma 

do inciso I, do § 4º, do art. 334, do NCPC, em face do desinteresse da 

parte autora, na inicial, e da parte ré, em ofício encaminhado a este Juízo. 

Porém, designo, desde já, audiência de instrução e julgamento para o DIA 

06 DE JUNHO DE 2018, ÀS 14H00, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. Justifico 

a designação de audiência de instrução e julgamento neste momento 

processual em prestígio à efetividade do processo, observada a economia 

de atos processuais sem qualquer prejuízo às partes, principalmente à 

autarquia federal, em sendo respeitado o prazo para apresentação de 

defesa e a análise de eventual questão prévia quando da realização da 

audiência. As partes terão o prazo de até 10 (dez) dias antes da data 

designada da audiência para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. 

o art. 450, ambos do NCPC), as quais deverão comparecer 

independentemente de intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as 

partes deverão formular requerimento neste sentido no prazo de 30 

(trinta) dias antes da audiência, contendo a correspondente justificativa, 

na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. Intimem-se. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 06 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000586-83.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Processo: 1000586-83.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 13.356,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: RAIMUNDO DA SILVA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000586-83.2018.8.11.0009 Vistos. Com base nos documentos juntados 

no id 12474552, pág. 1 e id 12474544, págs. 1/6; cópias da CTPS, 

informações do benefício previdenciário e histórico de créditos, bem ainda 

considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, considerando que para a apreciação 

do pedido de antecipação de tutela faz-se necessária a realização de 
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perícia médica judicial, postergo a análise para após a sua realização. 

NOMEIO o(a) DR(A). MARILENE LOPES PARRA, inscrito(a) no CRM/MT sob 

o nº 3225 como médico(a) perito(a) para avaliar o(a) senhor(a) 

RAIMUNDO DA SILVA, para realização da perícia, que deverá ser 

certificado de que para o desempenho de sua função poderá se utilizar de 

todos os meios necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e 

outras quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do 

NCPC). Fixo de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em 

cartório (art. 465 do NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse (art. 

476 do NCPC). Por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita (art. 98 e seguintes do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada 

para a Justiça Estadual (CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o 

pagamento de honorários correrá à conta da Justiça Federal, nos termos 

da Resolução 305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término 

do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo 

solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de 

prestados, nos termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos 

limites mínimo e máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na 

Tabela V, FIXO os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 

(duzentos reais). Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) 

perito(a), com as advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), 

para que tenha ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, 

ACEITANDO-O, deverá servir escrupulosamente e independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que 

agende data, hora e local para realização do exame médico e informe ao 

Juízo com antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as 

intimações necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para 

que responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a 

intimação das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não 

tenham feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 06 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000618-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA ANDREIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Processo: 1000618-88.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 15.376,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, CUMULAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ELIZANGELA ANDREIA DE SOUZA Parte 

Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ 

DESPACHO/DECISÃO Processo: 1000618-88.2018.8.11.0009 Vistos. Com 

base nos documentos juntados no id 12563750, pág. 4/5 e id 12563608, 

págs. 1; cópias da CTPS, informações do benefício previdenciário e 

histórico de créditos, bem ainda considerando o objeto do pedido, de 

natureza alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do 

art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, 

considerando que para a apreciação do pedido de antecipação de tutela 

faz-se necessária a realização de perícia médica judicial, postergo a 

análise para após a sua realização. NOMEIO o(a) DR(A). MARILENE 

LOPES PARRA, inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 3225 como médico(a) 

perito(a) para avaliar o(a) senhor(a) ELIZANGELA ANDRÉIA DE SOUZA, 

para realização da perícia, que deverá ser certificado de que para o 

desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na Tabela V, FIXO 

os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para que 

responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a intimação 

das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não tenham 

feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 
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efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 06 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000616-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JUVINO FERREIRA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DE ABREU OAB - MT3114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Processo: 1000616-21.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 972,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RURAL (ART. 48/51)]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JUVINO FERREIRA DE 

ANDRADE Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

DESPACHO/DECISÃO Processo: 1000616-21.2018.8.11.0009 Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação previdenciária para concessão de 

aposentadoria por idade urbana com reconhecimento de serviço rural com 

tutela provisória de urgência proposta por JUVINO FERREIRA DE 

ANDRADE contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz a parte autora 

preencher os requisitos para a concessão do benefício buscado, que foi 

indeferido injustamente em sede administrativa pela parte ré. Daí requer, 

liminarmente, a concessão da tutela de urgência para que o demandado 

proceda com a implantação do benefício previdenciário, confirmando-se a 

decisão no mérito. Acostados à inicial vieram os documentos de id 

12539438/12545439, pág. 1. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da prioridade 

processual A pessoa favorecida desta ação é pessoa idosa, fazendo jus 

à prioridade processual, nos termos do art. 3º, “caput” e parágrafo único, 

inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC. II.2 - Da 

gratuidade da justiça É de se conceder os benefícios da gratuidade da 

justiça com base nas informações contidas no petitório juntado no id 

12539511, pág. 1, a qual detém presunção de veracidade, aliados aos 

documentos já colacionados, especialmente o pró-labore, que indica renda 

inferior a 03 (três) salários mínimos, bem como no objeto do pedido, de 

natureza alimentar, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC e art. 5º, inciso 

LXXIV, da CRFB/88. II.3 - Da tutela provisória de urgência antecipada Não 

obstante os valiosos argumentos da douta causídica, não há como se 

acolher o pedido liminar. No cerne, o art. 300 do NCPC estabelece que a 

tutela provisória 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, sendo a urgência contemporânea à propositura 

da ação. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. A concessão da aposentadoria por idade urbana com 

reconhecimento de serviço rural submete-se à constatação dos requisitos 

previstos no art. 39, inciso I, c.c. o art. 48, § 1º, 2º e 3º, ambos da Lei 

8.213/91, quando o trabalhador contar com, no mínimo, 60 (sessenta) 

anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco), se mulher, mediante a 

comprovação do exercício de atividade rural por tempo equivalente ao de 

carência, de acordo com a tabela progressiva constante do art. 142 da 

mesma lei. No particular, o requisito da idade está plenamente satisfeito, 

haja vista o nascimento da parte autora ocorrido em 27/11/1957 (id 

12539834, pág. 1). Todavia, o pedido liminar não tem como ser acolhido, 

ao menos em sede de cognição sumária, porquanto não demonstrado o 

efetivo exercício de atividade rural por tempo equivalente ao de carência 

exigido na tabela progressiva constante do art. 142 da citada Lei 8.213/91. 

Isto porque o alegado tempo de trabalho rural entre 1983 (ano do 

casamento) a 2017, está desacompanhado de qualquer prova documental 

idônea, até porque conforme o CNIS de id 12539903, pág. 1, demonstra 

que o autor possuiu diversos vínculos empregatícios entre 1982 e 1990. 

Assim, necessária se faz a dilação probatória por outras provas 

documentais e testemunhais, a fim de se verificar a comprovação da 

atividade rural exercida por ela, em completa consonância com os 

elementos trazidos e pelo lapso temporal de exercício de atividades 

rurícolas exigido como carência, nos termos dos art. 39, inciso I, c.c. o art. 

48, § 1º e o art. 142 todos da Lei 8.213/91. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto: a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, comprovada a 

hipossuficiência pelos documentos acostados e por se tratar de verba 

alimentar, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC; b) INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA por estarem ausentes os 

requisitos necessários, pedido que poderá ser renovado na fase 

decisória. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Anote-se, em todos os sistemas, a 

prioridade legal por se tratar de pessoa idosa, nos termos do art. 3º, 

“caput” e parágrafo único, inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, 

inciso I, do NCPC. Cite-se o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

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. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 06 DE JUNHO DE 2018, ÀS 15H00, devendo as partes serem 

intimadas juntamente com seus respectivos advogados para 

comparecerem à audiência designada, acompanhadas das testemunhas 

arroladas. Justifico a designação de audiência de instrução e julgamento 

neste momento processual em prestígio à efetividade do processo, 

observada a economia de atos processuais sem qualquer prejuízo às 

partes, principalmente à autarquia federal, em sendo respeitado o prazo 

para apresentação de defesa e a análise de eventual questão prévia 

quando da realização da audiência. As partes terão o prazo de até 10 

(dez) dias antes da data designada da audiência para arrolar suas 

testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais 

deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se pretenda 

a intimação destas, as partes deverão formular requerimento neste 

sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

for necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 06 de abril de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88385 Nr: 1617-97.2014.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 386 de 706



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELI ALIBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para o fim de CONDENAR a parte ré ao pagamento de 

indenização por invalidez permanente no valor de R$ 337,50 (trezentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), devendo o valor ser acrescido 

de correção monetária pelo IPCA-E desde o requerimento administrativo, 

mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e, 

com isso, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISCondeno a 

parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico 

obtido, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo 

Provimento nº 41/2016, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT.Intime-se o médico perito a respeito desta decisão e 

para informar os dados bancários para levantamento dos honorários 

periciais no prazo de 05 (cinco) dias, caso necessário.Publique-se.Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.Após o trânsito em julgado, o que deverá 

ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83461 Nr: 817-06.2013.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA DAIANE FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

para o fim de CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por 

invalidez permanente no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), devendo o valor ser acrescido de 

correção monetária pelo IPCA-E desde o requerimento administrativo e 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e, com 

isso, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto 

no art. 487, inciso I, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISCondeno a parte ré 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) regular a 

natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do 

serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele 

realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos 

do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC.Publique-se. Registre-se.Intime-se o médico perito a respeito desta 

decisão e para informar os dados bancários para levantamento dos 

honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, caso necessário.Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80533 Nr: 1513-76.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAELA LIMA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração ou pedido de reconsideração 

opostos contra a decisão emanada deste Juízo em que se determina a 

comprovação da hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da 

justiça outrora concedida.

Conheço dos embargos de declaração ou do pedido de reconsideração, 

pois que tempestivos.

Entanto, REJEITO-OS com base nos argumentos tecidos no Ofício nº 

26/2018-Gab-Vara-Única, de 02 de abril de 2018, anexo a este decisório, 

em que este Juízo prestou os necessários informes à Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça em resposta ao Ofício nº 826/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019896-22.2018.8.11.0000 e Ofício 827/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019420-81.2018.8.11.0000, que veiculam pedidos de 

providências manejados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

Mato Grosso contra despachos de mesmo teor de autoria deste 

magistrado.

Intime-se.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96300 Nr: 3465-85.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FELIX VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Donadia - 

OAB:17248 MT, REGINALDO RUEDA - OAB:20.899/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/ 109.730

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, e o 

faço com resolução do mérito, para o fim de:a) REJEITAR a arguição 

preliminar de decadência formulada pela parte ré, porquanto não se trata 

de reclamação de vício ou defeito no fornecimento de produtos ou 

serviços não duráveis, mas de busca pela declaração de inexigibilidade 

das cobranças por serviços não contratados com a respectiva restituição 

e indenização por danos morais, pretensões cujo prazo prescricional 

incidente é o trienal, previsto no art. 206, § 3º, incisos IV e V, do Código 

Civil;b) DECLARAR nulo o refinanciamento da cédula de crédito nº 

242440390, representado pelo instrumento nº 1733605, restabelecendo a 

cobrança das prestações do empréstimo no valor de R$ 516,00 

(quinhentos e dezesseis reais), devendo as parcelas descontadas em 

valor diverso serem abatidas dos débitos legítimos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99768 Nr: 2012-21.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA PROPERCIO LEONARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, paraa) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de ROSILDA PROPERCIO LEONARDI, brasileiro(a), casado(a), serviços 

gerais, portador(a) da CI/RG nº 1226160-2 SJ/MT e inscrito(a) no CPF/MF 

sob o nº 966.472.051-87, no valor de 100% (cem por cento) do salário de 

benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91; b) DETERMINAR ao 
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato 

da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser 

feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 

1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício 

(DIB) em 1º/02/2016, data posterior à cessação do benefício (fl. 52);c) 

REJEITAR a arguição preliminar da prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma 

do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no interregno entre o 

indeferimento administrativo e a postulação judicial, transcorreu lapso 

temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso 

mencionado de regência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99509 Nr: 1830-35.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA LÚCIA DE JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A

 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 o fim de:a) DECLARAR a inexistência do 

débito apontado na inicial, no valor de R$ 723,63 (setecentos e vinte e três 

reais e sessenta e três centavos), determinando à empresa reclamada OI 

MÓVEL S/A que proceda ao cancelamento da inscrição do nome da parte 

reclamante junto aos cadastros de inadimplentes pela aludida dívida, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, em analogia ao § 3º, do art. 43, do CDC, 

caso ainda não tenha sido feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do 

art. 536, § 1º, c.c. o art. 537 do NCPC;b) CONDENAR a empresa reclamada 

OI MÓVEL S/A ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

danos morais, devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso, dia 03/12/2015 (fl. 11), na forma 

do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e 

correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante art. 394 e 

art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87148 Nr: 589-94.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAG-M, EAGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OIDVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS NERI - 

OAB:27064

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.IV - DISPOSIÇÕES FINAISCondeno a parte 

autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) regular a 

natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do 

serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele 

realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos 

do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Mas, com o deferimento 

da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, somente podendo ser executados com a 

demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento nº 41/2016, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC.Publique-se.Em razão do reduzido número de servidores desta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.Cumpra-se.Colíder, 08 de 

abril de 2018, em regime de mutirão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100323 Nr: 2408-95.2016.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKI BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo de Oliveira - 

OAB:OAB/SP 128.998

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Autora, Dr. Donizeth Pereira 

de Paula, a fim de que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da 

exceção de pré-executividade e documentos de fls. 60/197, reqierendo o 

necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84593 Nr: 1994-05.2013.811.0009

 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: JOSÉ MAXIMO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a comprovação do requerimento administrativo (fl. 96), intime-se a 

autarquia federal requerida para que profira a decisão administrativa em 

90 (noventa) dias, considerando como data de entrada do requerimento a 

data do início desta ação, bem como para que apresente contestação de 

mérito no prazo legal.

 Apresentada a contestação, abra-se vista dos autos à parte autora para 

manifestação.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002305-37.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ROSALINA DA SIOVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002305-37.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RURAL 

(ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: EVA ROSALINA 

DA SIOVA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Ante a certidão retro, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada para o dia 24 de maio de 2018, às 13h30min. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Colíder/MT, 05 de abril de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89140 Nr: 2220-73.2014.811.0009
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 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SERGIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENA PATRÍCIA FREITAS - 

OAB:MG - 79.760, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MG - 

79.757, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MG - 44.698

 Autos nº: 2220-73.2014.811.0009

Código Apolo nº: 89140.

Vistos etc.

 Cuida-se de Medida Cautelar Inominada de Sustação de Protesto, 

proposta por Francisco Sérgio Machado, qualificado nos autos, contra 

Banco do Brasil S/A., visando a sustação do protesto nº 176298, 

referente ao cheque nº 5416-0, do Banco Bradesco S/A.

 A liminar foi deferida às fls. 40-41 e efetivada em data de 19 de setembro 

de 2014, conforme se depreende do ofício de fl. 50.

O Requerido contestou o feito às fls. 52-61 e juntou os documentos de fls. 

62-75.

Apresentada impugnação pelo requerente às fls. 83-88.

À fl. 103, consta certidão, atestando que não houve interposição de ação 

principal, conforme previsto no artigo 806 do CPC.

É o relato do necessário.

Vieram os autos à conclusão.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Inicialmente, cumpre anotar, que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I e II, do 

artigo 355 do Novo Código de Processo Civil, não havendo a necessidade 

de dilação probatória:

 Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel, ocorrer o previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349.

Com a adoção das medidas preliminares e próprias, o autor deixou 

transcorrer o prazo de trinta (30) dias sem propor a ação principal, 

malgrado tenha obtido a liminar.

 O caso é de extinção do processo cautelar nos termos do artigo 808, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do 

ajuizamento da ação.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente medida cautelar, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. De consequência, revogo a liminar concedida 

inicialmente.

 Condeno o autor ao pagamento das custas.

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

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Colíder/MT, 03 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96774 Nr: 3698-82.2015.811.0009

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, FLÁVIO 

MARTINS SIMONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI ANTONIO DA SILVA - ME., SIDINEI 

ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3698-82.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 96774.

Vistos etc.

 MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, representada por seu 

procurador, Flávio Martins Simone, ingressou com MEDIDA CAUTELAR 

PREPARATÓRIA DE ARRESTO contra SIDINEI ANTÔNIO DA SILVA-ME, 

alegando em síntese que são credores do requerido pela importância de 

R$ R$ 6.538,95 (seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e cinco 

centavos) representados por títulos de créditos vencidos, além de 

canhotos e notas físicas.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15-67. Em seguida, a parte 

autora requereu às fls. 69-71 a suspensão da tramitação do feito, ante a 

composição amigável entre as partes.

 Instado a se manifestar, o autor informou à fl. 80, que a empresa 

requerida cumpriu integralmente o acordo formulado.

 Após, vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos, verifico que as partes são capazes e os direitos, 

objeto da transação, são disponíveis, razão pela qual, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo colacionado às 

fls. 69-71, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão.

Como se vê à fl. 80, o autor manifestou nos autos informando o total 

cumprimento do acordo entabulado entre as partes, a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Em consequência, JULGO EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

presente ação proposta por MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, em 

desfavor de SIDINEI ANTÔNIO DA SILVA-ME, nos termos do artigo 487, III, 

b, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora.

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

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Colíder/MT, 03 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85238 Nr: 2635-90.2013.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL ALVES FROTA, ADINALDO FILHO 

DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2635-90.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 85238.

Vistos etc.

Tendo em vista o lapso temporal desde o requerimento da suspensão do 

presente feito à fl. 100, bem como, a última parcela do pagamento do 

referido acordo ter sido em 20/01/2016, INTIME-SE o exequente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo que entender de direito.

Às providencias.

Colíder/MT, 03 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 25855 Nr: 2234-43.2003.811.0009

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB/MT 20.495-A

 Autos nº: 2003/2668.

Código Apolo nº: 25855.

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, proposta por Liliane Casadei, em 

face do Banco do Brasil S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Expedido o alvará de levantamento dos honorários advocatícios em favor 

da exequente à fl. 168.

Instado a se manifestarem pelo que entender de direito, a fim de dar 

regular prosseguimento do feito (fl. 182), a parte exequente pugnou pelo 

arquivamento do feito e o executado deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, conforme certidão de fl. 185.
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 É o relatório do necessário.

DECIDO.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do cumprimento da obrigação por parte da parte do 

requerido, conforme fl. 150 e 168, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

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

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

CONDENO o executado ao pagamento das despesas processuais.

 Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado, ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

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

Colíder/MT, 02 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 7526 Nr: 24-05.1992.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Ante o exposto, DECLARO DE OFÍCIO EXTINTO, VIA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, o crédito tributário ora objeto de cobrança judicial, o que 

faço com égide no que determina o art. 156, inciso V c/c. art. 174 do CTN 

e art. 40, parágrafo 4º da Lei Federal nº 6.830/80 e artigo 487, inciso II, do 

CPC.ARQUIVEM-SE regularmente o feito, com as baixas e anotações de 

estilo, após o trânsito em julgado da presente deliberação, a qual não se 

encontra sujeita a reexame necessário em virtude da exceção prevista 

pelo inciso II, do parágrafo 3º, do art. 496 do CPC.DEIXO de condenar o 

exequente ao pagamento de honorários, eis que o executado não 

constituiu patrono nos autos.SEM CUSTAS, nos termos do artigo 39, da Lei 

6830/1980.P.R.I.C.Colíder, 7 de abril de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98105 Nr: 859-50.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAR CARON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte requerida, para que 

se manifeste, NO PRAZO DE O5 DIAS, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. 

71/77, conforme determinado no despacho de fls. 70, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 dias

 03 (três) publicações com intervalo de 10 (dez) dias

AUTOS N.º 94-16.2015.811.0009

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: NOEMIA FAGUNDES MELLO

PARTE REQUERIDA: IVO DE MELLO

INTIMANDO(A, S): A quem interessar possa

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/01/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 100,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que decretou a 

INTERDIÇÃO PARCIAL de IVO DE MELLO, brasileiro, casado, trabalhador 

rural, filho de José de Mello Sobrinho e Maria Piedade dos Santos, carteira 

de identidade RG n.° 1.044.336, SSP/PR, e CPF sob o n.° 027.050.289-00, 

residente nesta cidade, a tornar definitiva a liminar deferida, que 

declarou-a sem capacidade plena de exprimir sua vontade, em razão de 

causas transitórias, NOMEANDO-LHE como curadora, a Sr.ª NOEMIA 

FAGUNDES MELLO, Cpf: 99898047100, Rg: 1.576.178 SSP PR Filiação: 

Alberico Fagundes Cordeiro e Laurentina Antunes Cordeiro, data de 

nascimento: 27/08/1942, brasileiro(a), natural de Campos novos-SC, 

casado(a), do lar, Endereço: Estância Garça Branca, Estrada Tratex, Km 

09, Comunidade Ponte Nova, Bairro: Zona Rural, Cidade: Colíder-MT, 

apenas para os atos negociais e patrimoniais, sendo que o Interditado 

poderá praticar todos os demais atos da vida civil não restringidos por 

esta sentença, não se descartando a aplicação de tomada de decisão 

apoiada, se necessário, a critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2.°, do 

EPD.

SENTENÇA: Vistos etc. Noemia Fagundes Mello ajuizou a interdição judicial 

de seu cônjuge Ivo de Mello, ambos qualificados nos autos. Alegou que o 

interditando é incapacitado por enfermidade, acometido de deficiência 

mental que o torna absolutamente incapaz de autodeterminar-se e de 

reger-se nos atos da vida civil. Suscitou que o interditando é proprietário 

de um imóvel rural, no qual residem, é parte em processos judiciais em 

trâmite nesta Comarca, dentre eles o que pleiteia benefício previdenciário, 

sendo o motivo dessa formalização. Transcreveu o direito que entendeu 

amparar a pretensão. Pediu a decretação da interdição e sua nomeação 

como curadora do interditando, seu cônjuge. Recolheu às custas 

processuais, deu valor à causa, sendo coligidos à inicial os documentos 

de p. 09/13. R. decisão de p. 16 a designar audiência de interrogatório do 

interditando e a nomear a requerente como curadora provisória, apenas a 

fim de representá-lo perante ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

opondo embargos declaratórios, não acolhidos, para que fosse estendido 

os limites da curadoria a todos os atos da vida civil. Em seguida, 

apresentou agravo de instrumento da r. decisão, e consoante v. acórdão 

de p. 25/30 foi-lhe estendido os limites da curadoria na forma sobredita. 

Solenidade realizada às p. 37/39, oportunidade em que foi interrogado o 

interditando, bem como lhe nomeada curadoria especial (Defensoria 

Pública) para patrocinar a defesa de seus interesses. Apresentada a 

contestação de p. 42, frente e verso, por negativa geral, e os quesitos 

para a perícia médica à p. 43, a advogar pela improcedência da ação. 

Estudo Psicossocial ancorado às p. 99/102, a retratar as doenças de 

Alzheimer e Parkinson, o estado de agitação psicomotora do interditando 

mesmo com o uso de medicação, sua desorientação no espaço e no 

tempo, sem reconhecer seus filhos nem mesmo seu cônjuge, quem 

dispensa os cuidados necessários a ele diariamente, com dependência 

total dela para todas as atividades habituais, inclusive sua higiene pessoal, 

opinando por sua interdição, pois não teria ele condições de responder 

por seus atos. Laudo médico pericial ancorado às p. 53/60. 

Pronunciamento do Ministério Público às p. 64/68, pelo deferimento do 

pedido inicial, a fim de que seja decretada a interdição do interditando, por 

ser ele definitivo e absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. 

Relatados e examinados Fundamento e decido. Feito pronto e sem 

preliminares ou defeitos outros capazes de impedir o alcance do mérito 

(art. 754 do CPC). Procedimento obedecido e cumprido. Nomeada curadora 

provisória, interrogado o interditando, quando lhe foi nomeado curadoria 

especial, que produziu suas alegações de maneira consistente. Elaborada 

perícia, ouvidas as partes, com manifestação ao final do Ministério Público. 

Ab inittio, registrada a entrada em vigor da Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto 

da Pessoa com Deficiência) que alterou a redação de artigos do Código 

Civil, notadamente aqueles relacionados à interdição, ampliando o leque de 

garantias e proteção às pessoas com alguma espécie de deficiência. 

Plexo normativo destinado a assegurar e a promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e exercícios de 

cidadania. É o preconizado no seu art. 1. °. De acordo com o art. 2. °, 

caput, da referida Lei, "considera-se pessoa com deficiência aquela que 

tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
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com as demais pessoas. O seu § 1.º consigna que "a avaliação da 

deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas 

funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, 

psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades; e a 

restrição de participação". Destarte, o referido estatuto modificou 

preceitos reguladores de um aspecto essencial do estado individual da 

pessoa natural, qual seja, a sua capacidade. Frisado que tais normas, por 

valorizarem a grandeza existencial da pessoa humana, sua dignidade e 

personalidade, sem qualquer discriminação, têm consequência e aplicação 

imediatas. Com efeito, a partir da entrada em vigor do referido Estatuto, a 

deficiência não é mais causa capaz de afetar a plena capacidade civil da 

pessoa portadora, devendo ser levada em conta tanto nos procedimentos 

de interdição em tramitação como nos findos. Inteligência do art. 6. °, 

caput, da Lei n.° 13.146/2015, sem descartar todos os direitos e 

prerrogativas exemplificados nos sete incisos do mesmo dispositivo legal. 

Isso porque, segundos os arts. 4.º e 5. ° da dita Lei, "toda pessoa com 

deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação". E "será 

protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou 

degradante", sendo "dever de todos comunicar à autoridade competente 

qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com 

deficiência", completa o seu art. 7. °.

Generalizando e ampliando tais garantias e direitos, pontifica o art. 8. ° do 

EPD - Estatuto da Pessoa com Deficiência - o seguinte: "Art. 8º É dever do 

Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, 

com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à 

educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à 

habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao 

desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços 

científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à 

convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da 

Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que 

garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico". Assim, houve uma 

louvável humanização do processo de interdição. Em razão disso, é 

imperioso ressaltar que a interdição, em termos procedimentais, e a 

curatela, como instituto assistencial, não desapareceram. Tornaram-se 

apenas mais flexibilizados e mais consentâneos com a realidade de 

inclusão ou de não exclusão preconizada, em respeito aos fundamentos e 

princípios da dignidade da pessoa humana, de liberdade, justiça, respeito e 

solidariedade e da isonomia (CF, arts. 1.°, inciso III; 3.°, incisos I e IV; e 5.°), 

de acordo com o parágrafo único do art. 1. ° do EPD: "Esta Lei tem como 

base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do 

Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o 

procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República 

Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, 

desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 

de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno". 

Ponderações iniciais necessárias que alumiam e alicerçam o 

encaminhamento do meritum causae. O cônjuge pode mover a interdição. 

Melhor, deve promovê-la, com prioridade na gradação legal, a tornar-se 

curadora de seu esposo, conforme regra dos arts. 747, inciso I, do Código 

de Processo Civil e 1.775 do Código Civil. Legitimidade ativa conferida, com 

primazia legal respeitada, por sinal, sem concorrência.O requerido estaria, 

segundo a inicial, sujeito à curatela. Por causa transitória ou permanente 

(enfermidade ou deficiência) não pode exprimir sua vontade, de acordo 

com o art. 1.767, inciso I, do Código Civil. O que está sendo resolvido 

nesta causa. Legitimidade passiva observada e garantida as prerrogativas 

do interditando, tendo-lhe sido nomeada curadora especial, que lhe 

defendeu, produzidas as provas necessárias e intervindo o Ministério 

Público. Vislumbrado no documento de p. 09 o estado mental 

comprometido e limitado do requerido, com indicativos de que seria 

absolutamente incapaz aos atos e à maneira de exercê-los, conforme 

regência dos arts. 4.º, inciso III, e 1.767, inciso I, do Código Civil, com 

alterações dadas pela Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). Trata-se o apontamento supramencionado de avaliação 

neurológica a atestar que o interditando "... está em acompanhamento 

neurológico para tratamento de DOENÇA DE ALZHEIMER muito grave na 

fase III/IV com dificuldade de locomoção e incapacitado de autocuidado, 

necessitando supervisão contínua por parte de terceiros e necessitando 

de auxílio no deslocamento para qualquer destino, sendo incapaz de 

fazê-lo sozinho". E mais, que a "doença é grave, crônica e progressiva, 

de caráter degenerativo, sem tratamento efetivo e sem perspectiva de 

cura. O paciente não é capaz de conduzir veículos, de deslocar-se por 

conta própria, necessitando de supervisão contínua, com incapacidade de 

julgamento, necessitando de interdição". A perícia médica de p. 54/60, 

inquestionada, na mesma toada, atesta que o interditando, "01) O 

interditando é portador de que tipo de doença? Resposta: Sim, é portador 

de doença de Alzheimer muito grave, na fase 3 para a 4 com dificuldade 

de locomoção e incapacidade de auto cuidado. Conforme relatório medica 

da neurologista Dr. Rossana Kotechi CRM 4550 (fl.09); 02) Qual a 

natureza da moléstia? É de caráter permanente ou transitório? Há 

perspectiva de cura? Resposta: Natureza degenerativa de caráter 

permanente sem perspectiva de cura; 03) Devido a doença diagnosticada, 

tem interditando condições de discernimento, com capacidade de, por si 

só, gerir sua pessoa e administrar seus bens e interesses? Resposta: 

Não tem condições de discernimento, sem capacidade para gerir sua 

própria pessoa e ou administrar seus bens e interesses; 04) Em que 

limites a doença diagnostica atinge o interditando, reduzindo a capacidade 

de gerir seus bens? Reposta: Patologia reduz a sua capacidade 

neurológica com degeneração dos neurônios (...)". A Lei n.º 13.146/2015, 

garante à pessoa com deficiência o pleno direito ao exercício de sua 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 

84) e somente será submetida à curatela quando necessário. Deste modo, 

a curatela de pessoa com deficiência, tornou-se medida protetiva 

extraordinária e proporcional às necessidades e às circunstâncias de 

cada caso, devendo também durar o menor tempo possível (EPD - § 3.º do 

art. 84): "Art. 84 - A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao 

exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as 

demais pessoas. § 1.º Quando necessário, a pessoa com deficiência será 

submetida à curatela, conforme a lei. (...) § 3.º. A definição de curatela de 

pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará 

o menor tempo possível". Quadro de anormalidades psíquicas detectadas 

no interditando, com precisão do grau de sua incapacidade, segundo 

documento médico. É incapaz de comunicar-se a contento, respondeu 

com muita dificuldade as perguntas feitas a ele durante o seu 

interrogatório, totalmente confuso, sem noção de tempo e espaço, sequer 

conseguiu dizer o nome da cidade onde reside. Vislumbrado não possuir 

controle situacional, motoro, desorientado no tempo e no espaço e sem 

noção das coisas ou de articular suas percepções, se é que as percebe 

coerentemente. Ele sofre de "mal de Alzheimer em fase III/IV, CID 10 G20 e 

G30. Encontra-se incapaz para os atos da vida comum e incapacitado 

para o trabalho". É a conclusão da perícia médica acima transcrita. Pelas 

provas colacionadas, não demonstrou aptidão para o trabalho, nem para 

seus cuidados pessoais, haja vista a doença que o acomete, não 

reconhecendo sequer sua esposa, quem dispensa a ele os cuidados 

diários, tampouco seus filhos, bem como pela decorrente incapacidade 

física e intelectual de exercitá-las. Entretanto, de elementar ressalto que o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência categoricamente dispõe que a 

curatela cobrirá apenas os atos relativos aos direitos de natureza negocial 

e patrimonial. É o que reza o seu art. 85 e parágrafos, in verbis: "Art. 85. A 

curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial. § 1.º A definição da curatela não alcança 

o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. § 2.º A curatela constitui 

medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e 

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado". 

Como insta, ressalvada a deficiência notória, o interditando é bem zelado 

pela sua esposa, ora candidata a curadora, estando fisicamente bem, 

dentro de suas limitações. Os cuidados da autora são próprios de uma 

mãe para com seu filho, a ampará-lo com o mínimo de dignidade e máximo 

de amor. Nada a desabonar-lhe a conduta em relação ao tratamento e 

carinho que dispensa a ele. Nenhum elemento nos autos ao menos sinaliza 

essa possibilidade. O art. 1.767 do Código Civil nas hipóteses que elenca é 

expresso no que pertine à perspectiva da curatela. Assim se encontra 

redigido, com destaques: "Art. 1767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade. II (revogado). III - os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; IV 

(...) revogado. V - os pródigos". Logo, a subsunção do fato à norma dá-se 
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claramente no aludido inciso I do transcrito dispositivo legal, amoldando-se 

ao que restou averiguado no feito, sobretudo como forma de resguardar 

sua dignidade e sua integridade física e emocional sem nenhuma forma de 

discriminação ou abuso. Ivo de Mello é uma pessoa octogenária, sem 

condições de orientar-se por si, com deficiência mental que o impede de 

manter o necessário discernimento para os cuidados próprio, inclusive os 

de higiene pessoal. É deficiente mental que a Lei protege ao determinar 

sua interdição parcial e respectiva curatela, cujos elementos de 

persuasão constantes dos autos atestam convictos a necessidade da 

medida em tela. Nesse condão, alinham-se uníssonas as provas colhidas 

desde o desabrochar da causa e até a sua conclusão, consoante 

retratado supra, sem discrepância. Conveniente invocar os comentários 

de Atalá Correia, que nos ensina sobre a não ocorrência de mudanças 

biológicas em virtude da entrada em vigor de nova legislação e pontua a 

seguinte premissa: "É necessário reconhecer que a elogiosa iniciativa não 

muda a realidade biológica dos fatos. Hoje, centenas de pessoas são 

declaradas por peritos judiciais absolutamente incapazes, no sentido 

biológico, de compreender a realidade que as cercam e de manifestar 

vontade. A triste realidade das demências senis, que se torna mais 

frequente com o envelhecimento da população, é apenas um dos 

exemplos possíveis. A pessoa que se tornou deficiente por moléstia 

incurável e que não consegue sequer escrever seu nome não passará, 

após a vigência da lei, a manifestar sua vontade." Por fim, calha citar ainda 

a precisa orientação de Ivana Assis Cruz dos Santos a discorrer sobre as 

inovações do novo estatuto da pessoa deficiente, visando à sua inclusão 

social: "De todo o exposto, conclui-se que o EPD, ao atribuir às pessoas 

com deficiência a plena capacidade civil, em verdade, intenta erradicar o 

preconceito e promover a inclusão social, evitando ao máximo o 

afastamento do deficiente com o meio ao qual ele está inserido. O diploma 

acima busca dar liberdade a esses indivíduos para que possam gerir sua 

vida sem a necessidade de representação ou de assistência. Essa nova 

definição na teoria da capacidade reconfigurou todo sistema civilista, pois 

o Estatuto criou alguns institutos como a curatela de capazes e a tomada 

de decisão apoiada, ao passo que outros não existirão mais, como a 

curatela de absolutamente incapaz, a nulidade do casamento em face de 

enfermos mentais e a anulabilidade quanto ao erro essencial sobre a 

pessoa do outro cônjuge quando ignorava, antes do enlace matrimonial, 

uma deficiência ou moléstia grave e transmissível". Aliás, as provas 

colhidas dão ensejo à conclusão de que a situação psíquica do 

interditando se mostra irreversível ou perene, sem indicativo de alteração 

ou mesmo de algum intervalo duradouro, a merecer a procedência, em 

parte, da pretensão adequada à nova realidade jurídica sobre o tema. 

Comprovado, pois, com sobejo no bojo dos autos que a parte requerida 

não tem condições mínimas para reger sua pessoa e seus bens ou 

direitos, impondo o acolhimento do pleito inicial, nos termos retro 

expendidos, com sua interdição parcial, sem capacidade plena para 

determinados atos da vida civil de cunho patrimonial e/ou negocial, a teor 

do que dispõe o art. 4. °, inciso III, do Código Civil. Por outro lado, a 

pretendente à curadoria, é cônjuge do interditando, conforme demonstrado 

pela certidão de casamento de p. 10, que detém legitimidade em primeira 

mão para obter o encargo, é pessoa de bem, ciosa de seus deveres com 

o esposo, dispensando-lhe os carinhos e atenções apropriados como tal. 

Nada a indicar que não continuará a agir do mesmo modo ao obter a 

curatela, ante a interdição parcial. Finalmente, com informe nos autos 

sobre a existência de bem pertencente ao interditando, uma propriedade 

rural onde residem as partes, a presumir ser de valor considerável, pela 

descrição contida no laudo psicossocial de p. 77/78, mas que dispenso a 

especificação de garantia e a necessidade de prestação de contas, pela 

idoneidade da curadora nomeada, bem como da prestação de contas, 

salvo em determinação judicial, nos termos dos arts. 1.745 e 1.783 do 

Código Civil. Isto posto, satisfeitas as exigências legais pertinentes à 

espécie, provada à falta de capacidade plena do requerido, julgo 

procedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, para: a) Decretar a interdição parcial 

de Ivo de Mello, brasileiro, casado, trabalhador rural, filho de José de Mello 

Sobrinho e Maria Piedade dos Santos, carteira de identidade RG n.° 

1.044.336, SSP/PR, e CPF sob o n.° 027.050.289-00, residente nesta 

cidade; a) Declará-lo sem capacidade plena de exprimir sua vontade, em 

razão de causas transitórias ou permanentes. Assim, nomeio-lhe 

curadora, apenas para os atos negociais e patrimoniais, sua esposa, 

senhora Noêmia Fagundes Mello, qualificada no feito. Poderá praticar 

todos os demais atos da vida civis não restringidos por esta sentença, 

não se descartando a aplicação de tomada de decisão apoiada, se 

necessário, a critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2. °, do EPD. 

Intime-se a curadora para prestar compromisso definitivo no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do art. 759 do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no art. 107 da LRP, do art. 755 do citado digesto 

adjetivo e no art. 9. °, inciso III, do Código Civil, registre-se a presente 

sentença no cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca e 

publique-a na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, assim como na 

imprensa local, se tiver, uma vez, e na imprensa oficial (Diário da Justiça 

Eletrônico - DJe), este por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias entre 

uma e outra publicação. Deverá constar no edital os nomes do interditado 

e da curadora, e a causa da interdição, os limites da curatela, eis que não 

se trata de interdição total. Dispenso a curadora ora nomeada de prestar 

caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens 

identificáveis da interditada, nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, 

do Código Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos 

bens e/ou direitos da curatelada, ressalvadas as determinações judiciais, 

sob risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 

1.755 usque 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Interposto 

recurso de apelação, independentemente de descabida análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos cumprimentos. 

Preclusas as vias recursais e adotadas as providências supra, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C.. Eu, Patrícia 

Novaes Costa Dominguez, digitei. Colíder - MT, 21 de março de 2018.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 dias

 03 (três) publicações com intervalo de 10 (dez) dias

AUTOS N.º 709-06.2015.811.0009 – Código 92058

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: OTONIEL MIGUEL DE SOUZA

PARTE REQUERIDA: EUZA SODRÉ DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): A quem interessar possa

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/03/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que decretou a 

INTERDIÇÃO PARCIAL de EUZA SODRÉ DE SOUZA, brasileira, divorciada, 

aposentada, filha de Geremias Sodré de Souza e Raimunda Sodré, 

carteira de identidade RG n.° 8.749.522-1, SSP/PR, e CPF sob o n.° 

9038.225.269-16, residente nesta cidade, a tornar definitiva a liminar 

deferida, que declarou-a sem capacidade plena de exprimir sua vontade, 

em razão de causas transitórias, NOMEANDO-LHE como curador, o Sr. 

OTONIEL MIGUEL DE SOUZA, Cpf: 03822527998, Rg: 8749525-6 SESP MT 

Filiação: Silvino Miguel de Souza e Euza Sodre de Souza, data de 

nascimento: 31/03/1981, brasileiro(a), natural de Marechal candido 

rondon-PR, solteiro(a), marceneiro/encanador, Endereço: Rua Juruena, N. 

46 - Setor Norte, Bairro: Teles Pires, Cidade: Colíder-MT, apenas para os 

atos negociais e patrimoniais, sendo que a Interditada poderá praticar 

todos os demais atos da vida civil não restringidos por esta sentença, não 

se descartando a aplicação de tomada de decisão apoiada, se 

necessário, a critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2.°, do EPD.

SENTENÇA: Vistos etc. Otoniel Miguel de Souza ajuizou a interdição judicial 

de sua mãe Euza Sodré de Souza, ambos qualificados nos autos. Alegou 

que a interditanda é incapacitada por enfermidade, acometida de 

deficiência mental que a torna absolutamente incapaz de 

autodeterminar-se e de reger-se nos atos da vida civil. Suscitou que a 

interditanda percebe benefício previdenciário, sendo o motivo dessa 

formalização. Transcreveu o direito que entendeu amparar a pretensão. 

Pediu a decretação da interdição e sua nomeação como curador da 

interditanda, sua mãe. Sob o pálio da gratuidade da justiça, deu valor à 

causa, sendo coligidos à inicial os documentos de p. 08/19. R. decisão de 
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p. 21 a designar audiência de interrogatório da interditanda e a nomear o 

requerente como curador provisório. Solenidade realizada à p. 25/26, 

oportunidade em que foi interrogada a interditanda, bem como lhe nomeado 

curador especial (Dr. Paulo Rogério de Oliveira) para patrocinar a defesa 

de seus interesses, o qual foi intimado para impugnar o pedido no prazo 

legal, quedou-se inerte, conforme certificado à p. 46. Laudo médico 

pericial ancorado às p. 33/39. Pronunciamento do Ministério Público às p. 

41/42, pelo deferimento do pedido inicial, a fim de que seja decretada a 

interdição total de Elza Sodré de Souza, por ser ela definitiva e 

absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. Relatados e 

examinados Fundamento e decido. Feito pronto e sem preliminares ou 

defeitos outros capazes de impedir o alcance do mérito (art. 754 do CPC). 

Procedimento obedecido e cumprido. Nomeado curador provisório, 

interrogado a interditanda, quando lhe foi nomeada curadoria especial, que 

não produziu suas alegações de maneira consistente, apenas manifestou 

concordância com o laudo pericial, a pugnar pelo prosseguimento do feito. 

Elaborada perícia, ouvidas as partes e o Ministério Público. Ab inittio, 

registrada a entrada em vigor da Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência) que alterou a redação de artigos do Código Civil, 

notadamente aqueles relacionados à interdição, ampliando o leque de 

garantias e proteção às pessoas com alguma espécie de deficiência. 

Plexo normativo destinado a assegurar e a promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e exercícios de 

cidadania. É o preconizado no seu art. 1. °. De acordo com o art. 2. °, 

caput, da referida Lei, "considera-se pessoa com deficiência aquela que 

tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. O seu § 1.º consigna que "a avaliação da 

deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas 

funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, 

psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades; e a 

restrição de participação". Destarte, o referido estatuto modificou 

preceitos reguladores de um aspecto essencial do estado individual da 

pessoa natural, qual seja, a sua capacidade. Frisado que tais normas, por 

valorizarem a grandeza existencial da pessoa humana, sua dignidade e 

personalidade, sem qualquer discriminação, têm consequência e aplicação 

imediatas. Com efeito, a partir da entrada em vigor do referido Estatuto, a 

deficiência não é mais causa capaz de afetar a plena capacidade civil da 

pessoa portadora, devendo ser levada em conta tanto nos procedimentos 

de interdição em tramitação como nos findos. Inteligência do art. 6. °, 

caput, da Lei n.° 13.146/2015, sem descartar todos os direitos e 

prerrogativas exemplificados nos sete incisos do mesmo dispositivo legal. 

Isso porque, segundos os arts. 4.º e 5. ° da dita Lei, "toda pessoa com 

deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação". E "será 

protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou 

degradante", sendo "dever de todos comunicar à autoridade competente 

qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com 

deficiência", completa o seu art. 7. °. Generalizando e ampliando tais 

garantias e direitos, pontifica o art. 8. ° do EPD - Estatuto da Pessoa com 

Deficiência - o seguinte: "Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da 

família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à 

maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à 

profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à 

reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao 

turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e 

tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e 

comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu 

bem-estar pessoal, social e econômico". Assim, houve uma louvável 

humanização do processo de interdição. Em razão disso, é imperioso 

ressaltar que a interdição, em termos procedimentais, e a curatela, como 

instituto assistencial, não desapareceram. Tornaram-se apenas mais 

flexibilizados e mais consentâneos com a realidade de inclusão ou de não 

exclusão preconizada, em respeito aos fundamentos e princípios da 

dignidade da pessoa humana, de liberdade, justiça, respeito e 

solidariedade e da isonomia (CF, arts. 1.°, inciso III; 3.°, incisos I e IV; e 5.°), 

de acordo com o parágrafo único do art. 1. ° do EPD: "Esta Lei tem como 

base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do 

Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o 

procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República 

Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, 

desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 

de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno". 

Ponderações iniciais necessárias que alumiam e alicerçam o 

encaminhamento do meritum causae. O filho pode mover a interdição. 

Melhor, deve promovê-la, com prioridade na gradação legal, não havendo 

cônjuge ou companheiro da pessoa interditanda, para tornar-se curador 

de sua mãe sem plenitude de sua capacidade civil, conforme regra do art. 

747, inciso II, do Código de Processo Civil. Legitimidade ativa conferida, 

com primazia legal respeitada, por sinal, sem concorrência. A requerida 

estaria, segundo a inicial, sujeita à curatela. Por causa transitória ou 

permanente (enfermidade ou deficiência) não pode exprimir sua vontade, 

de acordo com o art. 1.767, inciso I, do Código Civil. O que está sendo 

resolvido nesta causa. Legitimidade passiva observada e garantida as 

prerrogativas da interditanda, tendo-lhe sido nomeado curadora especial, 

produzidas as provas necessárias e intervindo o Ministério Público. 

Vislumbrado no documento de p. 19 o estado mental comprometido e 

limitado da requerida, com indicativos de que seria absolutamente incapaz 

aos atos e à maneira de exercê-los, conforme regência dos arts. 4.º, 

inciso III, e 1.767, inciso I, do Código Civil, com alterações dadas pela Lei 

n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Trata-se o 

apontamento supramencionado de avaliação neurológica a atestar que a 

interditanda "... encontra-se incapaz de exercer atos da vida civil, 

desorientada, sem julgamento e pensamentos coerentes. Apresentou 

quadro após vários infartos cerebrais". A perícia médica de p. 34/39, 

inquestionada, na mesma toada, atesta que a interditanda, encontra-se 

com "B) Em caso positivo, qual a espécie de deficiência? Indicar o cid. 

Resposta: Sequela neurológica por AVC conforme atestado médico de Dr. 

Paulo Tarso Mendonça CRM/MT 4122; C) A doença de que é portadora é 

de caráter transitório, duradouro ou permanente? Resposta: Permanente; 

D) Por força da doenç

a de que é portadora EUZA SOBRÉ DE SOUZA esta impossibilitada de 

reger os atos da vida civil, a exemplo de realizar contrato de compra ou 

venda entabular contrato de trabalho, dentre outros negócios comuns do 

dia a dia? Resposta: Sim; E) Por força da doença de que é portadora a 

SR.ª EUZA SODRÉ DE SOUZA, ela está impossibilitada a administrar seus 

bens nos atos da vida civil? Reposta: Sim; F) Em razão da anomalia ou 

doença, EUZA SODRÉ DE SOUZA pode exprimir com clareza sua 

vontade? Reposta: Não; G) A interditada apresenta impossibilidade e/ou 

dificuldade para por si mesma, sem auxílio de terceiros, realizar 

deslocamentos, movimentar-se em grandes distâncias? Reposta: Sim (...)". 

E mais, "também tem doença de Parkinson associado".

 A Lei n.º 13.146/2015, garante à pessoa com deficiência o pleno direito 

ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as 

demais pessoas (art. 84) e somente será submetida à curatela quando 

necessário. Deste modo, a curatela de pessoa com deficiência, tornou-se 

medida protetiva extraordinária e proporcional às necessidades e às 

circunstâncias de cada caso, devendo também durar o menor tempo 

possível (EPD - § 3.º do art. 84): "Art. 84". A pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas. § 1º Quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. (...) § 3.º. A 

definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso, e durará o menor tempo possível".Quadro de anormalidades 

psíquicas detectado na interditanda, com precisão do grau de sua 

incapacidade, segundo documento médico. É incapaz de comunicar-se a 

contento, respondeu com muita dificuldade as perguntas feitas a ela 

durante o seu interrogatório. A interditanda é analfabeta. Vislumbrado não 

possuir controle situacional e motoro, desorientada no tempo e no espaço 

e sem noção das coisas ou de articular suas percepções, se é que as 

percebe coerentemente. Ela sofre de sequelas neurológicas por acidente 

vascular cerebral, associado com doença de Parkinson. Encontra-se 

incapaz para os atos da vida comum e incapacidade para o trabalho. É a 

conclusão da perícia médica acima transcrita.Pelas provas colacionadas, 

não demonstrou aptidão para o trabalho, ainda que tarefas rotineiras de 
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casa, haja vista as doenças que a acomete, sequelas neurológicas por 

acidente vascular cerebral, associado com doença de Parkinson, bem 

como pela decorrente incapacidade física e intelectual de exercitá-las. 

Entretanto, de elementar ressalto que o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência categoricamente dispõe que a curatela cobrirá apenas os atos 

relativos aos direitos de natureza negocial e patrimonial. É o que reza o 

seu art. 85 e parágrafos, in verbis: "Art. 85. A curatela afetará tão 

somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial. § 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio 

corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto. § 2º A curatela constitui medida extraordinária, 

devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, 

preservados os interesses do curatelado". Como insta, ressalvada a 

deficiência notória, a interditanda é bem zelada pelo filho, ora candidato a 

curador, estando fisicamente bem, dentro de suas limitações. Os cuidados 

do autor são próprios de um filho para com sua mãe, a ampará-la com o 

mínimo de dignidade e máximo de amor. Nada a desabonar-lhe a conduta 

em relação ao tratamento e carinho que dispensa a ela. Nenhum elemento 

nos autos ao menos sinaliza essa possibilidade. O art. 1.767 do Código 

Civil nas hipóteses que elenca é expresso no que pertine à perspectiva da 

curatela. Assim se encontra redigido, com destaques: "Art. 1767. Estão 

sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, 

não puderem exprimir sua vontade. II (revogado). III - os ébrios habituais e 

os viciados em tóxicos; IV (...) revogado. V - os pródigos". Logo, a 

subsunção do fato à norma dá-se claramente no aludido inciso I do 

transcrito dispositivo legal, amoldando-se ao que restou averiguado no 

feito, sobretudo como forma de resguardar sua dignidade e sua 

integridade física e emocional sem nenhuma forma de discriminação ou 

abuso. Euza Sodré de Souza é uma pessoa sem condições de orientar-se 

por si, com deficiência mental que a impede de manter o necessário 

discernimento para os cuidados próprio, inclusive os de higiene pessoal. É 

deficiente mental que a Lei protege ao determinar sua interdição parcial e 

respectiva curatela, cujos elementos de persuasão constantes dos autos 

atestam convictos a necessidade da medida em tela. Nesse condão, 

alinham-se uníssonas as provas colhidas desde o desabrochar da causa 

e até a sua conclusão, consoante retratado supra, sem discrepância. 

Conveniente invocar os comentários de Atalá Correia, que nos ensina 

sobre a não ocorrência de mudanças biológicas em virtude da entrada em 

vigor de nova legislação e pontua a seguinte premissa: "É necessário 

reconhecer que a elogiosa iniciativa não muda a realidade biológica dos 

fatos. Hoje, centenas de pessoas são declaradas por peritos judiciais 

absolutamente incapazes, no sentido biológico, de compreender a 

realidade que as cercam e de manifestar vontade. A triste realidade das 

demências senis, que se torna mais frequente com o envelhecimento da 

população, é apenas um dos exemplos possíveis. A pessoa que se tornou 

deficiente por moléstia incurável e que não consegue sequer escrever 

seu nome não passará, após a vigência da lei, a manifestar sua vontade." 

Por fim, calha citar ainda a precisa orientação de Ivana Assis Cruz dos 

Santos a discorrer sobre as inovações do novo estatuto da pessoa 

deficiente, visando à sua inclusão social: "De todo o exposto, conclui-se 

que o EPD, ao atribuir às pessoas com deficiência a plena capacidade 

civil, em verdade, intenta erradicar o preconceito e promover a inclusão 

social, evitando ao máximo o afastamento do deficiente com o meio ao qual 

ele está inserido. O diploma acima busca dar liberdade a esses indivíduos 

para que possam gerir sua vida sem a necessidade de representação ou 

de assistência. Essa nova definição na teoria da capacidade reconfigurou 

todo sistema civilista, pois o Estatuto criou alguns institutos como a 

curatela de capazes e a tomada de decisão apoiada, ao passo que outros 

não existirão mais, como a curatela de absolutamente incapaz, a nulidade 

do casamento em face de enfermos mentais e a anulabilidade quanto ao 

erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge quando ignorava, antes 

do enlace matrimonial, uma deficiência ou moléstia grave e transmissível". 

Aliás, as provas colhidas dão ensejo à conclusão de que a situação 

psíquica da interditanda se mostra irreversível ou perene, sem indicativo 

de alteração ou mesmo de algum intervalo duradouro, a merecer a 

procedência, em parte, da pretensão adequada à nova realidade jurídica 

sobre o tema.

Comprovado, pois, com sobejo no bojo dos autos que a parte requerida 

não tem condições mínimas para reger sua pessoa e seus bens ou 

direitos, impondo o acolhimento do pleito inicial, nos termos retro 

expendidos, com sua interdição parcial, sem capacidade plena para 

determinados atos da vida civil de cunho patrimonial e/ou negocial, a teor 

do que dispõe o art. 4. °, inciso III, do Código Civil. Por outro lado, o 

pretendente à curadoria, além do parentesco em primeiro grau, seu filho, 

que detém legitimidade em primeira mão para obter o encargo, é pessoa de 

bem, ciosa de seus deveres com a mãe, dispensando-lhe os carinhos e 

atenções apropriados como tal. Nada a indicar que não continuará a agir 

do mesmo modo ao obter a curatela, ante a interdição parcial. Finalmente, 

sem qualquer informe sobre algum bem ou direito da interditanda que 

possa pender, a dispensar a especificação de garantia e a necessidade 

de prestação de contas. A percepção de benefício previdenciário, por si, 

não exige imprescindível prestação de contas, desde que não haja 

nenhum indicativo de desvio ou fraude em prejuízo da beneficiária 

interditada, sendo que está a curatela nas mãos de um filho. Aliás, 

havendo motivos consistentes, a prestação de contas poderá ser exigida 

normalmente. Isto posto, satisfeitas as exigências legais pertinentes à 

espécie, provada à falta de capacidade plena da requerida, julgo 

parcialmente procedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: a) Decretar a 

interdição parcial de Euza Sodré de Souza, brasileira, divorciada, 

aposentada, filha de Geremias Sodré de Souza e Raimunda Sodré, 

carteira de identidade RG n.° 8.749.522-1, SSP/PR, e CPF sob o n.° 

9038.225.269-16, residente nesta cidade; a) Declará-la sem capacidade 

plena de exprimir sua vontade, em razão de causas transitórias ou 

permanentes. Assim, nomeio-lhe curador, apenas para os atos negociais 

e patrimoniais, seu filho, senhor Otoniel Miguel de Souza, qualificado no 

feito. Poderá praticar todos os demais atos da vida civis não restringidos 

por esta sentença, não se descartando a aplicação de tomada de decisão 

apoiada, se necessário, a critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2. °, do 

EPD.Intime-se o curador para prestar compromisso definitivo no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do art. 759 do Código de Processo Civil.Em 

obediência ao disposto no art. 107 da LRP, do art. 755 do citado digesto 

adjetivo e no art. 9. °, inciso III, do Código Civil, registre-se a presente 

sentença no cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca e 

publique-a na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, assim como na 

imprensa local, se tiver, uma vez, e na imprensa oficial (Diário da Justiça 

Eletrônico - DJe), este por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias entre 

uma e outra publicação. Deverá constar no edital os nomes da interditada 

e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela, eis que não se 

trata de interdição total.Dispenso o curador ora nomeado de prestar 

caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens 

identificáveis da interditada, nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, 

do Código Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos 

bens e/ou direitos da curatelada, ressalvadas as determinações judiciais, 

sob risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 

1.755 usque 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Interposto 

recurso de apelação, independentemente de descabida análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais e 

adotadas as providências supra, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. R. I. C. Eu, Patrícia Novaes Costa Dominguez, digitei. Colíder 

- MT, 21 de março de 2018.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 dias

 03 (três) publicações com intervalo de 10 (dez) dias

AUTOS N.º 3477-02.2015.811.0009 - Código 96326

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SEBASTIÃO MIGUEL DE SOUZA

PARTE REQUERIDA: ZÉLIA RODRIGUES

INTIMANDO(A, S): A quem interessar possa

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/11/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que decretou a 
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INTERDIÇÃO PARCIAL de ZÉLIA RODRIGUES, brasileira, casada, filha de 

José Rodrigues Sobrinho e de Floriana Maria Rodrigues, carteira de 

identidade RG n.° 000750908, SSP/MS, e CPF sob o n.° 518.210.521-53, 

residente nesta cidade, a tornar definitiva a liminar deferida, e declarou-a 

sem capacidade plena de exprimir sua vontade, em razão de causas 

transitórias, NOMEANDO-LHE como curador, o Sr. SEBASTIÃO MIGUEL DE 

SOUZA, Cpf: 56033770110, Rg: 000667695 SSP MS Filiação: Pedro Miguel 

de Souza e Elizia Carolina de Jesus, data de nascimento: 18/01/1939, 

brasileiro(a), natural de Conselheiro pena-MG, casado(a), aposentado, 

Endereço: Rua Borba Gato N. 264, Bairro: Setor Norte, Cidade: Colíder-MT, 

apenas para os atos negociais e patrimoniais, sendo que a Interditada 

poderá praticar todos os demais atos da vida civil não restringidos por 

esta sentença, não se descartando a aplicação de tomada de decisão 

apoiada, se necessário, a critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2.°, do 

EPD.

SENTENÇA: Vistos etc. Sebastião Miguel de Souza ajuizou a interdição 

judicial de sua cônjuge Zélia Rodrigues, ambos qualificados nos autos. 

Alegou que a interditanda é incapacitada por ser portadora de Alzheimer 

em estágio avançado (grau III), acometido de deficiência mental que a 

torna absolutamente incapaz de autodeterminar-se e de reger-se nos atos 

da vida civil. Transcreveu o direito que entendeu amparar a pretensão. 

Pediu a decretação da interdição e sua nomeação como curador da 

interditanda, sua cônjuge. Requereu a assistência judiciária da justiça, deu 

valor à causa, sendo coligidos à inicial os documentos de p. 09/14. R. 

decisão de p. 15 a designar audiência de interrogatório da interditanda e a 

nomear o requerente como curador provisório, apenas a fim de 

representá-lo perante ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Solenidade realizada às p. 28/30, oportunidade em que foi interrogada a 

interditanda, bem como lhe nomeada curadoria especial (Defensoria 

Pública) para patrocinar a defesa de seus interesses. Apresentada a 

contestação de p. 38, frente e verso, por negativa geral, a advogar pela 

improcedência da ação.Relatório médico acostado às p. 32, frente e 

verso.Estudo Psicossocial ancorado às p. 48/49, a retratar a doença de 

Alzheimer e que a interditanda não caminha, usa fraldas, já não reconhece 

as pessoas, é totalmente dependente.Pronunciamento do Ministério Público 

às p. 50, frente e verso, pelo deferimento do pedido inicial, a fim de que 

seja decretada a interdição da interditanda, por ser ela definitiva e 

absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. Relatados e 

examinados Fundamento e decido. Feito pronto e sem preliminares ou 

defeitos outros capazes de impedir o alcance do mérito (art. 754 do CPC). 

Procedimento obedecido e cumprido. Nomeado curador provisório, 

interrogada a interditanda, quando lhe foi nomeado curadoria especial, que 

produziu suas alegações de maneira consistente. Elaborada perícia, 

ouvidas as partes, com manifestação ao final do Ministério Público. Ab 

inittio, registrada a entrada em vigor da Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência) que alterou a redação de artigos do Código Civil, 

notadamente aqueles relacionados à interdição, ampliando o leque de 

garantias e proteção às pessoas com alguma espécie de deficiência. 

Plexo normativo destinado a assegurar e a promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e exercícios de 

cidadania. É o preconizado no seu art. 1. °. De acordo com o art. 2. °, 

caput, da referida Lei, "considera-se pessoa com deficiência aquela que 

tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. O seu § 1.º consigna que "a avaliação da 

deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas 

funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, 

psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades; e a 

restrição de participação". Destarte, o referido estatuto modificou 

preceitos reguladores de um aspecto essencial do estado individual da 

pessoa natural, qual seja, a sua capacidade. Frisado que tais normas, por 

valorizarem a grandeza existencial da pessoa humana, sua dignidade e 

personalidade, sem qualquer discriminação, têm consequência e aplicação 

imediatas. Com efeito, a partir da entrada em vigor do referido Estatuto, a 

deficiência não é mais causa capaz de afetar a plena capacidade civil da 

pessoa portadora, devendo ser levada em conta tanto nos procedimentos 

de interdição em tramitação como nos findos. Inteligência do art. 6. °, 

caput, da Lei n.° 13.146/2015, sem descartar todos os direitos e 

prerrogativas exemplificados nos sete incisos do mesmo dispositivo legal. 

Isso porque, segundos os arts. 4.º e 5. ° da dita Lei, "toda pessoa com 

deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação". E "será 

protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou 

degradante", sendo "dever de todos comunicar à autoridade competente 

qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com 

deficiência", completa o seu art. 7. °. Generalizando e ampliando tais 

garantias e direitos, pontifica o art. 8. ° do EPD - Estatuto da Pessoa com 

Deficiência - o seguinte: "Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da 

família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à 

maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à 

profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à 

reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao 

turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e 

tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e 

comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu 

bem-estar pessoal, social e econômico". Assim, houve uma louvável 

humanização do processo de interdição. Em razão disso, é imperioso 

ressaltar que a interdição, em termos procedimentais, e a curatela, como 

instituto assistencial, não desapareceram. Tornaram-se apenas mais 

flexibilizados e mais consentâneos com a realidade de inclusão ou de não 

exclusão preconizada, em respeito aos fundamentos e princípios da 

dignidade da pessoa humana, de liberdade, justiça, respeito e 

solidariedade e da isonomia (CF, arts. 1.°, inciso III; 3.°, incisos I e IV; e 5.°), 

de acordo com o parágrafo único do art. 1. ° do EPD:" Esta Lei tem como 

base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do 

Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o 

procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República 

Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, 

desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 

de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno". 

Ponderaçõesiniciais necessárias que alumiam e alicerçam o 

encaminhamento do meritum causae.O cônjuge pode mover a interdição. 

Melhor, deve promovê-la, com prioridade na gradação legal, a tornar-se 

curador de sua esposa, conforme regra dos arts. 747, inciso I, do Código 

de Processo Civil e 1.775 do Código Civil. Legitimidade ativa conferida, com 

primazia legal respeitada, por sinal, sem concorrência. A requerida estaria, 

segundo a inicial, sujeito à curatela. Por causa transitória ou permanente 

(enfermidade ou deficiência) não pode exprimir sua vontade, de acordo 

com o art. 1.767, inciso I, do Código Civil. O que está sendo resolvido 

nesta causa. Legitimidade passiva observada e garantida as prerrogativas 

da interditanda, tendo-lhe sido nomeada curadora especial, que lhe 

defendeu, produzidas as provas necessárias e intervindo o Ministério 

Público. Vislumbrado no documento de p. 14 o estado mental 

comprometido e limitado da requerida, com indicativos de que seria 

absolutamente incapaz aos atos e à maneira de exercê-los, conforme 

regência dos arts. 4.º, inciso III, e 1.767, inciso I, do Código Civil, com 

alterações dadas pela Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). Trata-se o apontamento supramencionado de avaliação 

neurológica a atestar que a interditanda "... Não tem capacidade de gerir 

seus rendimentos, sequer conseguindo assinar mais com coerência e nem 

tem mais capacidade de tomar decisões sobre qualquer assunto. 

Necessita ser submetida à tutela de terceiro pela incapacidade irreversível 

de se autogerir sendo solicitada sua interdição permanente por 

incapacidade e necessitando de supervisão constante (...)". E mais, que o 

"quadro demencial é progressivo, mesmo com a medicação e já é 

necessário que a paciente seja cuidada por responsável que a 

supervisione para ajudá-la no cuidado pessoal". A perícia médica de p. 32, 

frente e verso, inquestionada, na mesma toada, atesta que a interditanda, 

"06) A interditanda pode ser considerada absolutamente incapaz para 

praticar os atos da vida civil: Porque: Resposta: Sim. Devido a Doença de 

Alzheimer Avançada. c) A doença de que é portadora é de caráter 

transitório, duradouro ou permanente? Resposta: Permanente; e) Por força 

da doença de que é portadora ZELIA RODRIGUES, ela está impossibilitada 

a administrar seus bens da vida civil? Resposta: Sim. f) Em razão da 

anomalia ou doença, ZELIA RODRIGUES pode exprimir com clareza sua 

vontade? Reposta: Não". A Lei n.º 13.146/2015, garante à pessoa com 
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deficiência o pleno direito ao exercício de sua capacidade legal em 

igualdade de condições com as demais pessoas (art. 84) e somente será 

submetida à curatela quando necessário. Deste modo, a curatela de 

pessoa com deficiência, tornou-se medida protetiva extraordinária e 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, devendo 

também durar o menor tempo possível (EPD - § 3.º do art. 84):"Art. 84 - A 

pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. § 

1.º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à 

curatela, conforme a lei.(...)§ 3.º. A definição de curatela de pessoa com 

deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às 

necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo 

possível".Quadro de anormalidades psíquicas detectadas na interditanda, 

com precisão do grau de sua incapacidade, segundo documento médico. É 

incapaz de comunicar-se a contento, respondeu com muita dificuldade as 

perguntas feitas a ele durante o seu interrogatório, totalmente confuso, 

sem noção de tempo e espaço, sequer conseguiu dizer o nome da cidade 

onde reside. Vislumbrado não possuir controle situacional, motoro, 

desorientado no tempo e no espaço e sem noção das coisas ou de 

articular suas percepções, se é que as percebe coerentemente. Ela 

apresenta quadro de "Demência tipo Alzheimer em estágio avançado (grau 

III), com dependência completa para todas as atividades". É a conclusão 

do laudo pericial do centro neurológico formulado pela Dra. Rossana 

Kotecki – Médica Neurologista – CRM 4550, de Colíder/MT (p. 14). Pelas 

provas colacionadas, não demonstrou aptidão para o trabalho, nem para 

seus cuidados pessoais, haja vista a doença que a acomete, não 

reconhecendo sequer os familiares. Entretanto, de elementar ressalto que 

o Estatuto da Pessoa com Deficiência categoricamente dispõe que a 

curatela cobrirá apenas os atos relativos aos direitos de natureza negocial 

e patrimonial. É o que reza o seu art. 85 e parágrafos, in verbis: "Art. 85. A 

curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial. § 1.º A definição da curatela não alcança 

o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.§ 2.º A curatela constitui medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do curatelado". Como insta, 

ressalvada a deficiência notória, a interditanda é bem zelada por seu 

esposo, ora candidato a curador, estando fisicamente bem, dentro de 

suas limitações. Os cuidados do autor são próprios de uma mãe para com 

sua filha, a ampará-la com o mínimo de dignidade e máximo de amor. Nada 

a desabonar-lhe a conduta em relação ao tratamento e carinho que 

dispensa a ela. Nenhum elemento nos autos ao menos sinaliza essa 

possibilidade. O art. 1.767 do Código Civil nas hipóteses que elenca é 

expresso no que pertine à perspectiva da curatela. Assim se encontra 

redigido, com destaques:"Art. 1767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade. II (revogado).III - os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; IV 

(...) revogado. V - os pródigos". Logo, a subsunção do fato à norma dá-se 

claramente no aludido inciso I do transcrito dispositivo legal, amoldando-se 

ao que restou averiguado no feito, sobretudo como forma de resguardar 

sua dignidade e sua integridade física e emocional sem nenhuma forma de 

discriminação ou abuso. Zelia Rodrigues é uma pessoa idosa, com 72 

anos, sem condições de orientar-se por si, com deficiência mental que a 

impede de manter o necessário discernimento para os cuidados próprios, 

inclusive os de higiene pessoal. É deficiente mental que a Lei protege ao 

determinar sua interdição parcial e respectiva curatela, cujos elementos de 

persuasão constantes dos autos atestam convictos a necessidade da 

medida em tela. Nesse condão, alinham-se uníssonas as provas colhidas 

desde o desabrochar da causa e até a sua conclusão, consoante 

retratado supra, sem discrepância. Conveniente invocar os comentários 

de Atalá Correia, que nos ensina sobre a não ocorrência de mudanças 

biológicas em virtude da entrada em vigor de nova legislação e pontua a 

seguinte premissa: "É necessário reconhecer que a elogiosa iniciativa não 

muda a realidade biológica dos fatos. Hoje, centenas de pessoas são 

declaradas por peritos judiciais absolutamente incapazes, no sentido 

biológico, de compreender a realidade que as cercam e de manifestar 

vontade. A triste realidade das demências senis, que se torna mais 

frequente com o envelhecimento da população, é apenas um dos 

exemplos possíveis. A pessoa que se tornou deficiente por moléstia 

incurável e que não consegue sequer escrever seu nome não passará, 

após a vigência da lei, a manifestar sua vontade." Por fim, calha citar ainda 

a precisa orientação de Ivana Assis Cruz dos Santos a discorrer sobre as 

inovações do novo estatuto da pessoa deficiente, visando à sua inclusão 

social: "De todo o exposto, conclui-se que o EPD, ao atribuir às pessoas 

com deficiência a plena capacidade civil, em verdade, intenta erradicar o 

preconceito e promover a inclusão social, evitando ao máximo o 

afastamento do deficiente com o meio ao qual ele está inserido. O diploma 

acima busca dar liberdade a esses indivíduos para que possam gerir sua 

vida sem a necessidade de representação ou de assistência. Essa nova 

definição na teoria da capacidade reconfigurou todo sistema civilista, pois 

o Estatuto criou alguns institutos como a curatela de capazes e a tomada 

de decisão apoiada, ao passo que outros não existirão mais, como a 

curatela de absolutamente incapaz, a nulidade do casamento em face de 

enfermos mentais e a anulabilidade quanto ao erro essencial sobre a 

pessoa do outro cônjuge quando ignorava, antes do enlace matrimonial, 

uma deficiência ou moléstia grave e transmissível". Aliás, as provas 

colhidas dão ensejo à conclusão de que a situação psíquica do 

interditando se mostra irreversível ou perene, sem indicativo de alteração 

ou mesmo de algum intervalo duradouro, a merecer a procedência, em 

parte, da pretensão adequada à nova realidade jurídica sobre o tema. 

Comprovado, pois, com sobejo no bojo dos autos que a parte requerida 

não tem condições mínimas para reger sua pessoa e seus bens ou 

direitos, impondo o acolhimento do pleito inicial, nos termos retro 

expendidos, com sua interdição parcial, sem capacidade plena para 

determinados atos da vida civil de cunho patrimonial e/ou negocial, a teor 

do que dispõe o art. 4. °, inciso III, do Código Civil. Por outro lado, o 

pretendente à curadoria, é cônjuge da interditanda, conforme demonstrado 

pela certidão de casamento de p. 13, que detém legitimidade em primeira 

mão para obter o encargo, é pessoa de bem, ciosa de seus deveres com 

a esposa, dispensando-lhe os carinhos e atenções apropriados como tal. 

Nada a indicar que não continuará a agir do mesmo modo ao obter a 

curatela, ante a interdição parcial. Finalmente, sem qualquer informe sobre 

algum bem ou direito da interditanda que possa pender, a dispensar a 

especificação de garantia e a necessidade de prestação de contas. A 

percepção de benefício previdenciário, por si, não exige imprescindível 

prestação de contas, desde que não haja nenhum indicativo de desvio ou 

fraude em prejuízo da beneficiária interditada, sendo que está a curatela 

nas mãos de um esposo. Aliás, havendo motivos consistentes, a 

prestação de contas poderá ser exigida normalmente. Isto posto, 

satisfeitas as exigências legais pertinentes à espécie, provada à falta de 

capacidade plena do requerido, julgo procedente o pedido, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

para: a) Decretar a interdição parcial de Zélia Rodrigues, brasileira, 

casada, filha de José Rodrigues Sobrinho e de Floriana Maria Rodrigues, 

carteira de identidade RG n.° 000750908, SSP/MS, e CPF sob o n.° 

518.210.521-53, residente nesta cidade, a tornar definitiva a liminar 

deferida; a) Declará-lo sem capacidade plena de exprimir sua vontade, em 

razão de causas transitórias ou permanentes. Assim, nomeio-lhe 

curadora, apenas para os atos negociais e patrimoniais, seu cônjuge, 

senhor Sebastião Miguel de Souza, qualificado no feito. Poderá praticar 

todos os demais atos da vida civis não restringidos por esta sentença, 

não se descartando a aplicação de tomada de decisão apoiada, se 

necessário, a critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2. °, do 

EPD.Intime-se o curador para prestar compromisso definitivo no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do art. 759 do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no art. 107 da LRP, do art. 755 do citado digesto 

adjetivo e no art. 9. °, inciso III, do Código Civil, registre-se a presente 

sentença no cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca e 

publique-a na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, assim como na 

imprensa local, se tiver, uma vez, e na imprensa oficial (Diário da Justiça 

Eletrônico - DJe), este por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias entre 

uma e outra publicação. Deverá constar no edital os nomes da interditada 

e do curador, e a causa da interdição, os limites da curatela, eis que não 

se trata de interdição total. Dispenso o curador ora nomeado de prestar 

caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens 

identificáveis da interditada, nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, 

do Código Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos 

bens e/ou direitos da curatelada, ressalvadas as determinações judiciais, 

sob risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 

1.755 usque 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Interposto 

recurso de apelação, independentemente de descabida análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 
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1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos cumprimentos. 

Preclusas as vias recursais e adotadas as providências supra, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Eu, Patrícia 

Novaes Costa Dominguez, digitei.Colíder - MT, 21 de março de 2018.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107840 Nr: 3085-91.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS, MEVDA, LDSA, FVDS, MSGDS, SCDS, 

DMP, JCDS, SMM, STNP, FVS, MCFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:10657/O, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - OAB:OAB/MT 

10.629, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 À vista do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, REVOGO a 

prisão preventiva de MARCIO EDER VACARO DE AQUINO E FELIPE VIEIRA 

DOS SANTOS e a prisão domiciliar de FABIANA RODRIGUES DE SOUZA, 

SIMONI CARINE DA SILVA E LIDIANE DA SILVA ADÃO, e concedo-lhes 

liberdade provisória condicionada, contudo, ao cumprimento das seguintes 

medidas cautelares:a)Comparecimento mensal em juízo até o dia 10 de 

cada mês, para informar e justificar suas atividades;b)Proibição de 

frequentar bares, tabernas, casas de prostituição e estabelecimentos 

congêneres;c)Proibição de se ausentarem da Comarca onde residem, por 

período superior a 15 dias, e de alterarem seus endereços residenciais, 

sem prévia comunicação do juízo;d)Obrigação de comparecerem a todos 

os atos do processo;e)Recolhimento domiciliar no período noturno e nos 

dias de folga das 21h00min às 06h00min, salvo motivo devidamente 

justificado.E, ainda, mantenho o afastamento da função pública aplicável 

apenas aos corréus Fabiana Rodrigues de Souza, Marcio Eder Vacaro de 

Aquino, Felipe Vieira dos Santos e Lidiane da Silva Adão, agentes 

prisionais.Saliente-se que eventual descumprimento de quaisquer das 

medidas acima especificadas, poderá ensejar nova decretação de prisão 

preventiva.SIRVA a cópia da presente decisão como ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor dos corréus Marcio Eder Vacaro de Aquino e Felipe 

Vieira dos Santos, devendo os mesmos serem postos imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo não estiverem presos, e como 

ALVARÁ DE LIBERAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR em favor de Fabiana 

Rodrigues de Souza, Simoni Carine da Silva e Lidiane da Silva 

Adão.Excepcionalmente, SIRVA a cópia da presente decisão, ainda, como 

CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.Outrossim, COMUNIQUE-SE a cadeia local 

para imediata retirada dos equipamentos de monitoração eletrônica das 

rés.COMUNIQUE-SE o SEJUDH da presente decisão.Por fim, dê-se 

cumprimento as determinações proferidas na audiência.Às 

providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 06 de 

abril de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110908 Nr: 1003-53.2018.811.0009

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ADRIANO SOARES, MARLON 

FIDELIS SANTANA, IGOR ANTONIO COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: 1) INDEFIRO o pedido da defesa 

quanto a oitiva dos flagranteados sem a presença dos policiais. Anoto que 

participará da audiência o policial civil Ivan que não consta participação no 

flagrante, não havendo óbice na Resolução 213/ 2015 do CNJ, o qual veda 

apenas agentes policiais responsáveis pela prisão. Ademais como bem 

observada pela douta promotora, é necessário a presença de policial para 

a garantia da segurança da solenidade. 2) Quanto a ilegalidade suscitada 

pelo Defensor da ausência do estado de flagrância merece ser afastada. 

Decorre-se dos depoimentos dos policiais e pelo relatório do delegado de 

polícia, após a denúncia do fato não houve interrupção das investigações, 

elemento este essencial para a verificação da flagrância, friso que se 

passaram apenas um dia. Neste toar ressalto que não há prazo 

estabelecido na lei para que configure o estado de flagrância, bastando 

apenas que não haja interrupção das investigações, o que é o caso dos 

autos. Tais diligências resultaram após a noticia criminis na noite do furto a 

empresa na apreensão do adolescente Guilherme enquanto promovia a 

venda das rés furtivas, inclusive com a própria mochila relatada no B.O do 

dia 03/04/2018, fls. 42. E em continuidade, chegaram aos flagranteados, 

localizando a res furtiva na posse dos mesmos, razão pela qual amolda-se 

ao preceito normativo do art. 302, IV do CPP. Já quanto a ilegalidade 

quanto ao uso indevido das algemas, de igual modo não merece 

prosperar, haja vista a sumula 11 do STF exige a fundamentação para o 

uso, notadamente salientando o receito de fuga e a integridade física 

própria ou alheia, e no caso in concreto, foi devidamente fundamentado 

neste sentido no boletim de ocorrência de fls. 39/41, e pelo depoimento 

dos policiais quando ouvidos perante a autoridade policial. Por fim, quanto 

ao alegado abuso e maus tratos pelos policiais militares também não 

comporta acolhida. Pelas declarações dos flagranteados, entendo, ser 

generalizados, e até mesmo conflituosas, pois Igor apenas relata em tese 

pressão psicológica , Eduardo alega agressões físicas, e Marlon por sua 

vez nada diz. Neste trilhar anoto que Marlon afirmou que estavam juntos 

no Destacamento da Policia Militar. Ademais em relação ao flagranteados 

Marlon e Igor, não há qualquer lesão aferida no laudo pericial, o que por si 

só, desnaturaliza a alegação, eis que se presume verdadeiro. Já quanto 

ao Eduardo, em que pese o laudo atestar lesão na altura no punho, não 

indica claramente sinal de tortura ou maus tratos, pois diante das 

contradições apontadas acima, tais lesões possam ser decorrentes do 

próprio movimento do punho pelo flagranteado se autolesionando. 

Portanto, observo que foram respeitadas as garantias constitucionais e 

legais dos presos, comunicada ao juiz competente a prisão e o local onde 

se encontram, estando o Auto de Prisão em Flagrante formal e 

materialmente perfeito, sem vício aparente, seu referendo é a melhor 

solução à hipótese. À vista do exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante 

dos indiciados, posto que legal e de acordo com as hipóteses 

autorizadoras. Por conseguinte, com o advento da Lei nº 12.403/11, em 

vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a 

norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático 

de Direito e em especial ao de presunção de não culpabilidade, ao receber 

o auto de prisão em flagrante, deve o juiz adotar uma das três 

providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, quais sejam: 

relaxar a prisão ilegal; converter em preventiva, quando presentes os 

requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem 

inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; 

ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. A prisão 

preventiva, como qualquer medida de natureza cautelar, exige 

basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. 

Ambos os requisitos estão bem delineados no art. 312 do CPP. O fumus 

comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e 

indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP). No caso em 

questão, a materialidade está demonstrada através do boletim de 

ocorrência e demais provas colhidas nos autos. Igualmente, há indícios 

suficientes de autoria, através dos depoimentos prestados pelos policiais 

que participaram da diligência que culminou com a prisão dos 

flagranteados. Nesse sentido é que passo a analisar questão posta à baila 

separadamente em relação aos indiciados. I) Em relação ao flagranteado 

Marlon Fidelis Santana : Examinando sistematicamente os artigos 312 do 

CPP, levando-se em conta a situação peculiar do implicado, não se fazem 

presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do 

mesmo. É cediço que a prisão preventiva possui natureza cautelar e 

excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios 

suficientes de autoria e da materialidade delitiva, estiver configurada a 

ameaça à ordem pública ou econômica, à instrução processual ou à 

garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do 

CPP. In casu, embora presentes os indícios de autoria e materialidade 

quanto ao delito mencionado no Auto de Prisão em Flagrante das 
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formalidades legais, verifico que a situação exposta, embora grave, mas 

levando as circunstâncias peculiares do caso in concreto, indica a 

possibilidade de se implantar as medidas cautelares previstas no artigo 

319 do CPP. Em respeito ao princípio constitucional da presunção de 

inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), entendo ser 

temerária, neste momento, a segregação cautelar do autuado, uma vez 

que não há elementos a demonstrar a impossibilidade de prosseguimento 

do processo com a citação pessoal, e possível existência de prejuízo à 

ordem pública, à regular instrução processual ou à aplicação da lei penal. 

A liberdade somente deve ser restringida antes da condenação, quando 

evidenciada a periculosidade do agente na própria ação delitiva ou por 

outros elementos de convicção colhidos na fase do inquisitório, o que não 

é o caso dos presentes autos. Ademais, os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade devem ser observados no momento da 

restrição cautelar do direito de liberdade. Entendo, portanto, cabível a 

possibilidade de se adotar outras medidas cautelares diversas da prisão, 

nos termos dos artigos 282, 310 e 321 do Código de Processo Penal. Ante 

o exposto, nos termos dos arts. 310, III, 321 e 319, todos do CPP, em face 

da ausência de fundamentos que autorizam a decretação da prisão 

preventiva CONCEDO a liberdade provisória a MARLON FIDELIS 

SANTANA, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas 

cautelares, individualmente: a) fiança no importe a R$ 300,00 (trezentos 

reais )nos termos no art. 325, § 1º, II do CPP; b) ficará proibido de 

frequentar bares, boates e estabelecimentos noturnos; c) comparecer 

mensalmente até o dia 10 na secretaria do fórum para justificar suas 

atividades; d) Comprovação em 30 dias, em Juízo, a contar da 

advertência, de exercício de atividade lícita; e) Saída para o trabalho não 

antes das seis horas e retorno não depois das 20 horas, permanecendo 

recolhido em sua residência durante o repouso e nos dias de folga, salvo 

motivo justificável. Diante da informação do flagranteado de que estuda 

das 19h00 às 22h00, fica autorizado nos dias de atividades escolares a 

retornar ao seu domicílio as 22h30. Cabendo ao flagranteado trazer o 

atestado de matrícula no estabelecimento. ; f) Não sair da Comarca sem 

prévia autorização judicial por mais de 15 dias g) Não alteração de 

residência ou local de trabalho sem autorização prévia do Juízo. Recolhida 

a fiança, SIRVA A PRESENTE DECISÃO, desde já, como ALVARÁ DE 

SOLTURA de Marlon Fidelis Santana, devendo ser posto em liberdade, 

salvo se por outro motivo não deva permanecer preso. OFICIE-SE as 

Polícias Civil e Militar para que auxiliem na fiscalização das medidas ora 

impostas. II) Já em relação aos flagranteados Igor Antônio Costa Silva e 

Eduardo Adriano Soares passo a decidir: A conversão da prisão em 

flagrante em preventiva é medida que se impõe, para assegurar a garantia 

da ordem pública, representada pelo risco concreto, se soltos, voltarem a 

delinquir, o que causaria, por óbvio, intranquilidade social. Digo isso, pois, 

em consulta ao Sistema Apolo, constata-se que Igor Antônio Costa Silva 

possui ação penal de código 98052-3ª Vara-Comarca Colíder/MT (certidão 

de antecedentes criminal anexa, respondendo pelo crime de roubo e agora 

este procedimento, demonstrando contumácia na prática de delitos 

patrimoniais. Neste sentido: “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. 

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO DA 

ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 

MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PARECER ACOLHIDO.1. Se a prisão preventiva foi 

imposta ou mantida com base em explícita e concreta fundamentação a 

justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em 

constrangimento ilegal. 2. No caso, o histórico criminal do paciente (que 

possui antecedentes, bem como foi beneficiado anteriormente com sursis 

processual) revela fundado receio de reiteração na prática criminosa e 

autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir 

a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. 

Eventuais condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à 

decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos 

autorizadores da referida segregação. 4. Ordem denegada. (HC 

413.251/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 

julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).” Já quanto o flagranteado 

Eduardo Adriano Soares, o qual desde quando adolescente já praticava 

atos infracionais (código 99561 - ato infracional de tráfico, associação 

para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e receptação-2ª 

Vara-Comarca Colider/MT) e agora esta ação, que embora não sirva para 

maculá-lo, serve perfeitamente para justificar a ofensa a ordem pública, 

pela propensão à prática delitiva, se o mesmo permanecer solto. Nesse 

sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. USUÁRIO DE 

ENTORPECENTE ILÍCITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO 

PROIBIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. LIBERDADE PROVISÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DAS 

CONDIÇÕES PESSOAIS. INDEFERIMENTO DA BENESSE. DECISÃO 

FUNDAMENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA. PRÁTICA ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL. 

CIRCUNSTÂNCIA QUE, CONQUANTO NÃO INDUZA REINCIDÊNCIA OU 

MAUS ANTECEDENTES, DEMONSTRA A PERSONALIDADE DA AGENTE 

VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DELITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. [...] II - 

Conquanto o ato infracional praticado pela paciente não possa ser 

considerado para fins de reincidência, ou mesmo como maus 

antecedentes, serve perfeitamente para demonstrar sua periculosidade, 

em face de sua propensão ao cometimento de delitos, circunstância que 

autoriza a decretação da prisão preventiva, constituindo-se, por si só, em 

óbice à concessão da liberdade provisória. [...] IV - Ordem denegada. 

Decisão unânime. (TJ-PE - Habeas Corpus : HC 5778420118170990 PE 

0005081-96.2011.8.17.0000 – Relator Alderita Ramos de Oliveira). Grifei. 

Neste contexto, anota-se que no FONAJUC de 2018 também aprovaram 

por unanimidade como enunciado a utilização de atos infracionais para 

aferição da necessidade da prisão provisória, o que se amolda ao caso 

sub judice. Por fim, a que se considerar que as condições pessoais, por si 

só, não tem o condão de afastar eventual prisão preventiva. Ante o 

exposto, demonstrada a necessidade da prisão cautelar, CONVERTO a 

prisão em flagrante de EDUARDO ADRIANO SOARES E IGOR ANTÔNIO 

COSTA SILVA em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, nos 

termos do art. 310, inciso II c/c art. 312, ambos do CPP. SIRVA A 

PRESENTE CÓPIA COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. 2) 

INDEFIRO o pedido de encaminhamento de ofício a Assistência Social visto 

que não se amolda ao provimento 012/2017 e Resolução 213/2015, 

salientando, que os flagranteados, conforme decisão acima estarão 

reclusos Igor e Eduardo estarão sob a tutela estatal. 3) INDEFIRO, 

outrossim, o pedido de Comunicação a Corregedoria Militar para apuração 

dos abusos suscitados pelo Defensor, eis que foram afastados conforme 

fundamentação acima. Ademais disso, sendo instituição independente, 

poderá por si próprio fazer tal comunicação se assim entender pertinente, 

bem como, o Ministério Público presente no ato nada requereu neste 

sentido, podendo, da mesma feita, se assim pertinente, eis que aos olhos 

deste magistrado não configurou os referidos abusos. 3) Por fim 

distribuído o inquérito policial, traslade-se cópia da presente para aquele e 

arquivem os autos. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Prisciliane Fonseca Ribeiro – Assessora de Gabinete 

II, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURÉLIO de tal (REQUERIDO)

P. P. MOREIRA - ME (REQUERIDO)

ROTA 101 NATAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000532-20.2018.8.11.0009 Parte Autora: EDSON FRANCISCO DONINI 

Parte Ré: ROTA 101 NATAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA e P. P. 

MOREIRA (TERRA MOLHADA TURISMO DE AVENTURA) e MARCO 

AURÉLIO de tal FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 17 de maio 

de 2018, 15h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 06 de abril de 2018. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 
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INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000539-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FILOSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO)

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000539-12.2018.8.11.0009 Parte Autora: FILOSVALDO FRANSCISCO 

DOS SANTOS NETO Parte Ré: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 29 de maio de 2018 às 

16h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 06 de abril 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: 1000518-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000518-36.2018.8.11.0009 Parte Autora: : LUCIANE SHIMIDT Parte Ré: : 

ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIRAS FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 17 de maio 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 abril 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: 1000516-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MERGULHAO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000516-66.2018.8.11.0009 Parte Autora: : : VANDERLEI MERGULHÃO 

Parte Ré: FIDC NPLI – FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIO 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 17 de maio 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 abril 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: 1000515-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MERGULHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000515-81.2018.8.11.0009 Parte Autora: : : VANDERLEI MERGULHÃO 

Parte Ré: BANCO BRADESCO S.A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 15 de maio 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, 06 de abril 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: 1000514-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OLDONIRA VALCACIO DE MENEZES APOLINARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000514-96.2018.8.11.0009 Parte Autora: : : OLDONIRA VALCACIO DE 

MENEZES APOLINARIO Parte Ré: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIRAS FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 15 

de maio 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, 06 de abril de 2018. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000513-14.2018.8.11.0009 Parte Autora: : ANDERSON DA SILVA 

PEREIRA Parte Ré: TELEFÔNICA BRASIL S.A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 15 de maio de 2018, 16h00min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 06 de abril 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: 1000512-29.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Processo: 1000512-29.2018.8.11.0009 

Parte Autora: : FLORENTINO DE SOUZA LIMA Parte Ré: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 15 de maio 

de 2018, 15h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 06 de abril 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: 1000533-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAMEZZ TONON ANASTACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON JHONATA EVANGELISTA FELSKI (REQUERIDO)

CAMYLLA PRATES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000533-05.2018.8.11.0009 Parte Autora: RAMEZZ TONON ANASTÁCIO 

Parte Ré: MAIKON JHONATA EVANGELISTA FELSKI e CAMYLLA PRATES 

RIBEIRO FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 17 de maio 

de 2018, 16h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 06 de abril 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: 1000139-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS DE TAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000139-95.2018.8.11.0009 Parte Autora: E L ALVES MERCADO ME Parte 

Ré: TAIS DE TAL FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 10 de maio 

de 2018 às 17h00min., 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, 05 de abril 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: 1000218-74.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLIANA DE MESQUITA ANDRADE PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA BARRETO OAB - SP248779 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000218-74.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ATRASO 

DE VÔO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GIULLIANA DE MESQUITA ANDRADE PINHEIRO 

Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação de cobrança, em que as partes formularam acordo 

visando pôr fim ao litígio, cujos termos estão acostados à pág. 1, id. 

12519494 e id. 12519498. É o resumo do necessário, pois dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O 

termo de acordo juntado aos autos exprime a declaração de vontade entre 

partes capazes, com objeto lícito, possível e determinado, que tem 

finalidade negocial, idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, 

nada impede a consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei 

9.099/1995. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, fazendo parte integrante da presente 

sentença e JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada 

a intimação das partes. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas 

e providências de praxe, observando-se em tudo a novel a CNGC. Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 

03 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AMILTON PINHEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA BARRETO OAB - SP248779 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000216-07.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 21.265,00; Tipo: Cível; 
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Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ATRASO DE VÔO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SEBASTIAO AMILTON PINHEIRO JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança, 

em que as partes formularam acordo visando pôr fim ao litígio, cujos 

termos estão acostados à pág. 1, id. 12519678 e id. 12519693. É o resumo 

do necessário, pois dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O termo de acordo juntado aos autos 

exprime a declaração de vontade entre partes capazes, com objeto lícito, 

possível e determinado, que tem finalidade negocial, idôneo o instrumento 

e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a consecução do acordo, 

conforme autoriza o art. 57 da Lei 9.099/1995. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, fazendo parte 

integrante da presente sentença e JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel a CNGC. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 03 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-15.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELI VIDROS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDESMARA CAVALHERI OAB - MT0014586A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Número do Processo: 

1002300-15.2017.8.11.0009 REQUERENTE: JOSE HENRIQUE DONINI 

REQUERIDO: ANGELI VIDROS LTDA Vistos. As partes firmaram acordo no 

qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação e a dispensa do 

comparecimento à audiência de conciliação. Ante o exposto, CANCELO a 

audiência de conciliação anteriormente designada e HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO 

EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação 

das partes. Publique-se. Registre-se. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 23 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-15.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELI VIDROS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDESMARA CAVALHERI OAB - MT0014586A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Número do Processo: 

1002300-15.2017.8.11.0009 REQUERENTE: JOSE HENRIQUE DONINI 

REQUERIDO: ANGELI VIDROS LTDA Vistos. As partes firmaram acordo no 

qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação e a dispensa do 

comparecimento à audiência de conciliação. Ante o exposto, CANCELO a 

audiência de conciliação anteriormente designada e HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO 

EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação 

das partes. Publique-se. Registre-se. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 23 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAKERSON CARLOS HONORATO (REQUERIDO)

DAIARA TAVARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000228-21.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 1.203,73; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME Parte Ré: REQUERIDO: JAKERSON 

CARLOS HONORATO, DAIARA TAVARES Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se 

de ação de cobrança, em que as partes formularam acordo visando pôr 

fim ao litígio, cujos termos estão acostados à pág 1, id. 12522583 e id. 

12522584. É o resumo do necessário, pois dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O termo de 

acordo juntado aos autos exprime a declaração de vontade entre partes 

capazes, com objeto lícito, possível e determinado, que tem finalidade 

negocial, idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, nada 

impede a consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei 

9.099/1995. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, fazendo parte integrante da presente 

sentença e JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada 

a intimação das partes. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas 

e providências de praxe, observando-se em tudo a novel a CNGC. Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 

03 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-40.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000369-40.2018.8.11.0009 Parte Autora: MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Parte Ré: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a)/Defensor(a) da parte 

requerente para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24 de abril de 2018 às 16h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Bem como, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

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 
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eventual hipossuficiência, tudo em conformidade com decisão de id.: 

12593575 . Colíder, 09 de abril de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000384-09.2018.8.11.0009 Parte Autora: MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Parte Ré: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a)/Defensor(a) da parte requerente para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 26 de abril de 

2018 às 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. Bem como, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 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, tudo 

em conformidade com decisão de id.: 12592829 e id. 12592790 . Colíder, 

09 de abril 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: 1000387-61.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000387-61.2018.8.11.0009 Parte Autora: MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Parte Ré: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a)/Defensor(a) da parte 

requerente para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26 de abril de 2018 às 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. Bem como, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

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, tudo em conformidade com decisão de id.: 

12592441. Colíder, 09 de abril de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-50.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA FERNANDES SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A & A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000530-50.2018.8.11.0009; REQUERENTE: IVANILDA 

FERNANDES SARAIVA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME, A 

& A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP FINALIDADE: INTIMAR 

o (a) Advogado (a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência 

de conciliação designada para o dia 17 de Maio de 2018 às 15hs00, 

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. 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000770-10.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR AGOSTINI MANICA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE TOLEDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Número do Processo: 

1000770-10.2016.8.11.0009 EXEQUENTE: ADMAR AGOSTINI MANICA 

EXECUTADO: CARLOS ALBERTO DE TOLEDO Vistos. As partes firmaram 

acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 924, inciso II, do NCPC. Sem custas, despesas processuais 

ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Publique-se. Registre-se. Arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em 

tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 23 de março de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 07/2017-CA

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO as informações constantes no processo de código 

8788, em que o juízo da 2º vara desta comarca, encaminhou cópias à 

diretoria do foro a fins de apurar irregularidades em relação à intimação do 

patrono da parte executada dos autos 78412;

 CONSIDERANDO que o gestor da referida unidade judiciária foi intimado a 

prestar informações nos termos do artigo 65, inciso I da CNGC, porém 

preferiu não se manifestar.

 RESOLVE:

 Art. 1º - Instaurar, SINDICÂNCIA DISCIPLINAR – nos termo do artigo 71 da 

CNGC – para apurar a conduta do servidor FELIPE MICHELIN FORTES 

tendo em vista seus deveres funcionais como gestor judiciário da 2º vara.

 Art. 2º - Nomear a comissão que será composta pelos servidores SÉRGIO 

GONÇALVES DA SILVA, SHIRLEY REGINA RIBEIRO e MARCOS JOSÉ 

COSME DA SILVA, para apuração dos fatos descritos na presente 
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portaria, sendo que a presidência da comissão ficará a cargo do servidor 

SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA, que ao final deverá fazer relatório 

circunstanciado de todo o apurado e deverá ainda observar, no que 

couber, o rito previsto no artigo 86 da CNGC.

 Art. 3º - A comissão sindicante deverá finalizar o procedimento no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, admitida prorrogação por igual período quando 

solicitada pelo presidente da comissão sindicante, mediante 

fundamentação.

 Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro/MT, 17 de julho de 2017

 Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 76754 Nr: 1868-67.2015.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raízen Energia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DE PAULA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MARQUES DE MEDEIROS 

NETO - OAB:196.655/SP, THIAGO SALES PEREIRA - OAB:282.430/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETIENE DE ALBUQUERQUE 

PALHANO FILHO - OAB:MS/2844

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para manifestar nos 

autos acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101339 Nr: 1565-82.2017.811.0046

 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: ALCIDES LEOBINO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria rural 

por idade, no valor de um salário mínimo mensal, determinando ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, que implante o benefício ao autor, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Deverá ainda a autarquia previdenciária informar 

nos autos o cumprimento da decisão que antecipou a tutela.Condeno o 

INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente 

decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do ajuizamento da ação, ou 

requerimento administrativo, caso tenha havido, aplicando-se para a 

atualização da condenação os critérios de pagamento de juros moratórios 

e de correção monetária os critérios previstos no art. 1º-F da lei 

9494/97.Condeno, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios 

em 10% do valor da condenação. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104547 Nr: 2874-41.2017.811.0046

 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: ELIAS ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria rural 

por idade, no valor de um salário mínimo mensal, determinando ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, que implante o benefício ao autor, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Deverá ainda a autarquia previdenciária informar 

nos autos o cumprimento da decisão que antecipou a tutela.Condeno o 

INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente 

decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do ajuizamento da ação, ou 

requerimento administrativo, caso tenha havido, aplicando-se para a 

atualização da condenação os critérios de pagamento de juros moratórios 

e de correção monetária os critérios previstos no art. 1º-F da lei 

9494/97.Condeno, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios 

em 10% do valor da condenação. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118634 Nr: 1414-82.2018.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA, LEVINO JOSÉ 

SPERAFICO, DILSO SPERAFICO, ITACIR ANTONIO SPERAFICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON NOBORU YABUTA, FABIO HIDEKI 

YABUTA, SERGIO SATOCHI YABUTA, EDUARDO MASSASHI YABUTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro a presente inicial e julgo extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I 

conjugado com o artigo 330, inciso I do Código de Processo Civil, vez que 

da narração dos fatos não decorre o direito almejado pelo autor, sendo a 

via processual incorreta. 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): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98617 Nr: 301-30.2017.811.0046

 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: AMADEU FAVATO, TV PONTAL OSTE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para que se manifeste, 

no prazo de 10 (dez) dias, acerca da petição juntada às fls. 263/266 (ref: 

126).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119384 Nr: 1734-35.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WGS, MGDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1 - Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, 

faculto ao Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, nos seguintes termos: a) Considerando que o presente 

processo tem natureza contenciosa, faz-se necessário inserir a genitora 

do menor no polo passivo da demanda; 2 - Com a juntada dos 

documentos, voltem-me conclusos. 3 - Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119292 Nr: 1701-45.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 403 de 706



DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NCdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1 - Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, 

faculto ao Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, nos seguintes termos: a) Acoste seus documentos 

pessoais; b) Esclareça quem está com a guarda de fato da criança, uma 

vez que na parte dos fatos afirma que está com a avó paterna e na parte 

intitulada "guarda" alega que exerce a guarda unilateral; c) Qualifique a 

infante; d) Inclua o genitor da menor na parte passiva, uma vez que este 

será diretamente afetado pelo resultado da presente demanda. 2 - Com a 

juntada dos documentos, voltem-me conclusos. 3 - Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74630 Nr: 986-08.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON BORGES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:184.424/SP, WILLIAN CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117081 Nr: 777-34.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA PEREIRA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74061 Nr: 762-70.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG, MG, DG, AG, AG, AG, MGB, DG, MGG, 

MGDO, MIGF, MGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIDIMO DE OLIVEIRA COSTA - 

OAB:GO/4.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12106

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, o artigo 2º da portaria 

03/2017 deste juízo e o art. 343, § 1º, intimo a parte autora, para contestar 

as reconvenções no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31962 Nr: 152-78.2010.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DA SILVA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8727 Nr: 847-13.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DE SOUZA ALMEIDA, VALTAIR MARTINS 

MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, VINICIUS NARDINI - OAB:8386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido no valor de R$ 610.444,53.

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, 
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desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75491 Nr: 1372-38.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CILEIDE MOCELIN DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA GONÇALVES DE SOUZA 

COLOMBO - OAB:3371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente, 

ajuizada por MARIA CILEIDE MOCELIN ÁVILA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Com a inicial, vieram os documentos às fls. 14/104.

Foi deferida a antecipação de tutela às fls. 115/116.

O INSS devidamente citado contestou às fls. 125/130.

Impugnação à contestação às fls. 139/142.

Despacho saneador às fls. 69/70.

Realizada perícia médica às fls. 164/171.

As partes foram intimadas a se manifestarem acerca do laudo pericial, 

sendo que a autora apresentou sua concordância ao laudo às fls. 

177/176.

Às fls. 190 foi revogado o benefício da justiça gratuita, determinando a 

correção do valor da causa e o recolhimento das custas, o que restou 

devidamente cumprido às fls. 193/194.

Fundamento e decido.

Cuida-se de ação proposta por MARIA CILEIDE MOCELIN ÁVILA em face 

do Instituto Nacional de Seguro Social objetivando a obtenção 

auxílio-acidente.

No caso dos autos incide o disposto no artigo 355 do CPC, vez que não 

são necessárias outras provas além do laudo pericial já confeccionado.

 Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

A requerente argumenta que é funcionária do Banco Bradesco S/A, tendo 

iniciado suas atividades laborativas naquela instituição em 05/12/1991, 

sendo que por medida judicial teve reconhecida redução da capacidade 

laborativa de forma definitiva, decorrente de doença ocupacional 

LER/DORT, porquanto fora reconhecida pelo Réu como acidente de 

trabalho.

Aduz a Autora, que a ação trabalhista, autos nº 0071200- 

60.2010.5.23.0096, transitou em julgado em 2011, a qual reconheceu o 

acometimento de doença ocupacional LER/DORT, que a incapacitou para 

exercer as suas atividades para o qual foi contratada, sendo certo que 

está limitada a determinadas tarefas que não lhe exige esforço físico e 

repetitivo.

 Destaca que as atividades desenvolvidas por ela (bancária), são de 

cunho repetitivo em quase sua totalidade e sempre trabalhou e trabalha em 

funções onde necessita ficar durante várias horas digitando, assinando 

documentos, somando cheques, enviando email’s, contando cédulas.

A autarquia por sua vez, se manifestou pela improcedência da ação, ante 

a ausência de requisitos.

Pois bem. Em análise ao laudo pericial acostado aos autos, entendo que o 

pedido deve ser deferido, concedendo-se à autora o benefício de auxílio 

doença acidentário.

O artigo 59, da Lei 8.213/91, reconhece esse direito ao segurado que 

estiver incapacitado temporariamente para o exercício de suas funções.

 Vejamos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Cabe ressaltar que o benefício de auxílio doença acidentário, ao contrário 

do previdenciário, independe de carência, conforme prevê o art. 26, II, da 

Lei 8.213/91.

Em análise a documentação juntada aos autos, verifica-se que a qualidade 

de segurado da parte autora ficou devidamente demonstrada nos autos.

Outrossim, após perícia médica, também restou demonstrado nos autos 

que a parte autora encontra-se acometido de doença que o incapacita 

parcial e temporariamente para sua atividade habitual, sendo esta foi 

decorrente de acidente de trabalho.

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim 

de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora do benefício auxílio doença acidentário, 

julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

O auxílio-doença será devido até que, seja submetido a processo de 

reabilitação profissional para o exercício de outra atividade que lhe 

garanta a subsistência, ou, quando considerado não-recuperável, for 

aposentado por invalidez, a teor do que dispõe o artigo 62 da Lei 8.213/91.

Ao INSS, por fim, cumpre submeter a autora a exames médico-periciais, na 

periodicidade determinada pelas normas pertinentes (art. 71 da Lei n. 

8.212/91 e art. 101 da Lei 8.213/91). De igual modo, fica o(a) autor(a) 

obrigado(a) a submeter-se a exames médico-periciais quando determinado 

pelo INSS. Observo, contudo, que a cessação do benefício somente 

deverá ocorrer se ficar constatada uma mudança da situação fática, 

referente à incapacidade do(a) requerente, sob pena de se incorrer em 

descumprimento de decisão judicial.

O auxílio-doença será devido por 01 ano a contar da publicação da 

sentença.

Deve ser compensado eventual pagamento de benefício que a autarquia 

ré já tenha feito.

 A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:

1. Nome do Segurado: MARIA CILEIDE MOCELIN ÁVILA.

2. Benefício concedido: Auxílio-Doença Acidentário.

3. Data do início do benefício: 05/04/2013.

4. Renda mensal inicial: 91% do benefício.

5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda 

não tinha sido implantado).

Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da 

presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do requerimento 

administrativo indeferido, aplicando-se para a atualização da condenação 

os critérios de pagamento de juros moratórios e de correção monetária 

previstos no art. 1º-F da lei 9494/97.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual 

de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.

Em atenção ao artigo 496, § 3º, I do Código de Processo Civil, deixo de 

remeter os autos à instância superior para reexame necessário, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação 

não engloba as prestações vincendas.

Isento o INSS do pagamento das custas processuais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116298 Nr: 448-22.2018.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Intime-se a parte exequente acerca da petição do executado, para 

manifestar-se no prazo de 15 dias.

Após decurso do prazo, com ou sem manifestação, colha-se parecer 

ministerial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72646 Nr: 176-33.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:MT/11043-B

 Tendo em vista o despacho de ref: 53, impulsiono o presente autos com a 

finalidade de intimar a parte requerida para, querendo, indicar as provas 

que pretendem constituir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73791 Nr: 641-42.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GILMAR JARDIM PRIAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ECHER - OAB:12274

 Certifico que do cálculo de pena de Ref: 61 consta que o recuperando 

cumpriu a pena em 04/08/2017, sendo que à Ref: 64 o Ministério Público 

requer a retificação do cálculo para, apenas, excluir o período de 470 

(quatrocentos e setenta) dias considerados como interrupção do 

cumprimento da pena. Verificado que o recuperando pussuí advogado 

constituído, antes de elaborar novo cálculo de pena, fica a parte ré 

intimada a manifestar-se quanto ao cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98221 Nr: 66-63.2017.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA CORDEIRO CORREIA, AILTON CORREIA , 

MARIA APARECIDA CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÁRIO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Intime-se o inventariante para no prazo de 05 dias 

firmar termo de compromisso e, nos 20 dias seguintes, apresentar as 

primeiras declarações, informando e comprovando a completa qualificação 

jurídica dos herdeiros e a titularidade de todos os bens. Após de 

prestadas as declarações, CERTIFIQUE a gestora judicial acerca do 

cumprimento das disposições do art. 620, CPC. Atendidas tais exigências, 

lavre-se o respectivo termo. Empós, CITEM-SE e INTIMEM-SE os 

interessados não representados, as Fazendas Públicas e o Ministério 

Público, em havendo herdeiro incapaz ou ausente, para os termos do 

inventário e para se manifestarem sobre as primeiras declarações, no 

prazo de 15 dias, DE FORMA ELETRÔNICA, consoante arts. 626 e 627 do 

CPC. Posteriormente, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual para os fins 

do NCPC, arts. 626 e 629, manifestando-se, expressamente, sobre os 

valores atribuídos a todos os bens declarados DE FORM ELETRÔNICA. 

Havendo concordância integral quanto às primeiras declarações e quanto 

aos valores iniciais ou atribuídos pela Fazenda Pública Estadual, 

LAVRE-SE o termo das últimas declarações e INTIMEM-SE os 

interessados, para que se manifestem em 15 dias, nos moldes do NCPC, 

arts. 634, 636 e 637.Em havendo divergência entre a inventariante e a 

Fazenda Pública Estadual, quanto aos valores atribuídos, INTIME-SE a 

inventariante para que se manifeste acerca dos valores atribuídos pela 

Fazenda Pública, no prazo de 10 (dez) dias. Havendo discordância, 

DETERMINO DESDE LOGO A AVALIAÇÃO DOS BENS INVENTARIADOS, 

manifestando-se os interessados sobre o laudo, em 15 dias, na forma do 

CPC, art. 635; Se todos os interessados forem CONCORDES com a 

avaliação, LAVRE-SE o termo das últimas declarações e INTIMEM-SE os 

interessados, para que se manifestem em 15 dias, nos moldes do CPC, 

arts. 634,636 e 637, primeira parte; Não havendo impugnação, ou após 

resolvida(s) a(s) impugnação(ões), PROCEDA-SE ao CÁLCULO do 

imposto de transmissão causa mortis (NCPC, art. 637, segunda parte), 

intimando-se nos termos do NCPC, art. 638.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 13975 Nr: 1870-23.2004.811.0046

 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: CATÃO ANTÔNIO ELOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZE RENATA GALONI - OAB:, 

JAMES ROGERIO BAPTISTA - OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA 

BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência, bem como, 

manifestar-se dentro do prazo legal, quanto ao malote digital juntado aos 

autos na data 12/03/2018, fl.: 95, o qual dispõe: " Vinculação não 

realizada. Conta Judicial resgatada e devolvida a União em cumprimento a 

Lei nº 13.463/2017".

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114443 Nr: 7155-40.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MANOEL RAMOS DA CRUZ - ME, MANOEL RAMOS DA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS CARLOS YOSHITARO DIAS 

SUZUKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS 

SANTOS - OAB:23193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Mandado de segurança impetrado por Manoel Ramos da 

Cruz-ME em desfavor do Agente de tributos estaduais – posto fiscal 

Josafá Jacob todos devidamente qualificados.

Juntou documentos.

Liminar deferida nos autos de ref. 12.

 Após cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte impetrante.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Nos dizeres de Sérgio Ferraz a desistência da ação de mandado de 

segurança pode ser livremente exercida pelo impetrante, “sem 

dependência da vontade da parte contrária ou da do julgador, e até contra 

elas, podendo ser manifestada a qualquer tempo, mesmo após a sentença 

favorável” (Mandado de segurança - individual ou coletivo - aspectos 

polêmicos, 3. ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 37).

 Neste contexto, considerando o requerimento formulado pela Impetrante e 

a ausência de motivo que represente óbice a tal pretensão homologo o 

pedido de desistência, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do disposto no art. 485, VIII, do novo Código de Processo Civil 

bem como do §5º, do art. 6º, da Lei Federal nº. 12.016/2009.
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 Sem custas ante a previsão na Constituição Estadual inc. XXII do art. 10.

Sem honorários, por força do disposto no art. 25, da Lei Federal nº. 

12.016/2009, cumulado com a Súmula n.º 105, do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça.

Revogo a liminar proferida nos presentes autos.

Notifique-se o Ministério Público.

 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. C.

Comodoro-MT, 22 de março de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000124-49.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA PAVANELO MANTOVANI BONFANTE OAB - SP297306 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMANN STRITAL (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo: 1000124-49.2017.8.11.0046; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Intimação / Notificação]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Por determinação do MM Juiz de Direito Dr. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a exequente, na pessoa de seu patrono, para que, no prazo de 

cinco dias, manifeste-se acerca da certidão do Senhor Oficial de Justiça 

juntada ao ID 12136499, sendo que a inercia, implicará na devolução da 

missiva sem o seu cumprimento. COMODORO, 7 de abril 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: 1000077-75.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR CALONGA DA SILVA OAB - MS0013168A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

1000077-75.2017.8.11.0046 REQUERENTE: FABIO DA SILVA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc., A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. E 

considerando que a parte reclamada mesmo tendo comparecido em 

audiência de conciliação, deixou de apresentar contestação no prazo 

legal, decreto-lhe a revelia, em conformidade com o no art. 20, da Lei n. 

9099/95 e passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, 

II, do Código de Processo Civil. Encontrando-se a presente lide sob a 

esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor e diante 

da hipossuficiência da reclamante com relação à empresa reclamada, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. O reclamante 

pretende ser indenizado pelos prejuízos morais que afirma ter suportado, 

decorrentes da inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao 

crédito, aduzindo que “...constatou que seus dados estavam negativos 

junto ao SERASA, com débito, no valor total de R$ 344,32 (trezentos e 

quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), referente ao suposto 

contrato 1834499140000, vinculado aos seus dados pessoais. Assim, 

alega o Autor que não tem débito algum com a Reclamada, razão pela qual 

a cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevidas. Pelo fato de 

não ter tido acesso aos serviços ofertados pela Requerida. Requer ainda 

a declaração de inexistência de débito. Em análise ao mérito da demanda, 

verifico que pretensão merece acolhimento. Eis os motivos. De início 

faz-se referência ao instituto da revelia que se impõe a parte reclamada, 

pois, devidamente citada, tomou conhecimento da ação ajuizada, bem 

como as consequências da ausência de comparecimento em audiência e 

da não apresentação de defesa. De outro lado, o reconhecimento dos 

efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade 

pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos, no entanto, diante 

do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de 

provas constantes nos autos, corroborado com a revelia do réu, impõe o 

reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas em audiência, 

o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, 

entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente não se 

reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. 

E no caso, as alegações da exordial são robustas a ponto de se impor 

condenação ao reclamado, que por outro lado não compareceu no juízo 

para se defender, caso pretendesse. Assim, temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, 

no caso, de relação de consumo stricto sensu, restou caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, pois, é 

responsabilidade da reclamada zelar pela incolumidade dos passageiros e 

respectivos pertences, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela 

teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, 

para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele 

não a produzir, será responsabilizado, como soe ocorrer no presente 

caso. Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, 

encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última 

análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de 

instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades 

pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações 

de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida 

de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada 

justiça social. No caso, a empresa reclamada, nada provou em relação 

aos fatos alegados, uma vez que não apresentou contestação, muito 

menos compareceu na audiência de conciliação realizada, não 

demonstrando interesse em solucionar a questão. Assim, não restam 

dúvidas acerca da cobrança indevida de serviços/vendas não pactuados 

entre as partes. Portanto, inadmissível a conduta da reclamada em cobrar 

por vendas e serviços não realizadas/não prestados, visto que é de sua 

responsabilidade o cadastro dos clientes, o controle de vendas, bem como 

as cobranças, e por consequência, os danos decorrentes de cobranças 

indevidas. O reclamante por sua vez, juntou ao feito documentação que 

comprova sua alegação, em contrapartida a reclamada não juntou 

qualquer prova que possa desabonar os fatos alegados na exordial, 

mesmo tendo esta o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. Tal 

fato deixa evidente a desorganização da reclamada ao efetuar cadastro, 

vendas e cobranças dos clientes, cabendo a mesma exigir ao máximo 

informações acerca destes quando da celebração de contatos, para 

evitar fraudes. Portanto, não podemos olvidar do velho brocardo latino - 

allegatio et non probatio quasi non allegatio, já que "As meras alegações, 

desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e não se 

prestam a produzir certeza" (STJ; 1ª Turma; ROMS nº 10873/MS; Rel. Min. 

José Delgado). Nesse passo, a reclamada deve assumir o risco de sua 

própria conduta omissiva de cautela, não sendo concebível atribuir a falha 

no serviço ao consumidor. É indiscutível que a inscrição do nome da parte 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, causam abalo moral, 

humilhações, inconveniências e dissabores. E, considerando que o dano 

moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a 

doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal 
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de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se 

ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, 

tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa 

perspectiva, para a demonstração do dano moral basta a realização da 

prova do nexo causal entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado 

danoso e o fato. Isso porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, 

que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato. Nesse sentido, destaca-se a 

lição de Sérgio Cavalieri Filho, Desembargador do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro: “Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou 

ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios 

utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo 

até impossível, exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.Neste 

ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano 

moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. 

Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de 

uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

ou facti, que decorre das regras de experiência comum.” (Programa de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 100/101). (negritei). 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de danos morais em razão da 

negativação indevida do CPNJ da empresa. Diante das situações 

expostas, constato que os fatos e provas coligidas são determinantes 

para condenação da reclamada ao pagamento de indenização pelos 

prejuízos morais sofridos pelo reclamante, posto que, violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal: “Art. 

5º - (...) 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 outro lado, é pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, que restaram devidamente 

caracterizados. A falha na prestação do serviço evidenciada da prova 

dos autos, indubitavelmente ultrapassa a barreira do suportável pelo 

cidadão comum. A figura do dano moral é apenas uma consequência 

lógica e inevitável da sucessão de incômodos causados pelas condutas 

da reclamada, pela quebra da paz social do reclamante. O Código Civil 

Brasileiro, através do disposto nos arts. 186 e 927 são aplicáveis ao caso 

em tela: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito" (...) "Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo." 

Por sua vez, o instituto jurídico do dano moral ou extrapatrimonial tem três 

funções básicas: compensar alguém em razão de lesão cometida por 

outrem à sua esfera personalíssima, punir o agente causador do dano, e, 

por último, dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento 

danoso, cuja prevenção ocorre tanto de maneira pontual em relação ao 

caso concreto, como também de forma ampla para a sociedade com um 

todo, podendo ser representada por três verbos: compensar, punir e 

dissuadir. No que pertine ao “quantum” a ser indenizado, sopesando o 

bem jurídico ofendido, a posição socioeconômica da vítima e do agente 

causador do dano, a repercussão social e pessoal, a possibilidade de 

superação psicológica do dano, a extensão da ofensa moral e/ou material, 

duração dos seus efeitos, o potencial inibitório do valor estabelecido, 

evitando-se o enriquecimento ilícito, entendo que o valor de R$ 5.000,00 

(Cinco mil reais), se mostra suficiente para reparar os prejuízos sofridos 

pelo reclamante, assegurando o caráter repressivo-pedagógico próprio da 

indenização por danos morais. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com arrimo no que dispõe o 

inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com 

resolução do mérito para DECLARAR inexistente o débito discutido nestes 

autos, no valor de R$ 344,32 (trezentos e quarenta e quatro reais e trinta 

e dois centavos), referente ao suposto contrato 1834499140000, bem 

como para CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 

5.000,00 (Cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais 

suportados por este, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da 

publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% desde a 

citação. Isento do pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n. 

9.099/95). Sentença publicada no Pje. Intimem-se as partes. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Submeta-se a 

presente ao Meritíssimo juiz de direito para apreciação e homologação, 

para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely Rodrigues 

Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-90.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR CALONGA DA SILVA OAB - MS0013168A (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 COMODORO Numero do Processo: 

1000076-90.2017.8.11.0046 REQUERENTE: FABIO DA SILVA FERREIRA 

REQUERIDO: CLARO TV Vistos etc., A sentença dispensa relatório, 

consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que 

os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Pretende o reclamante ser indenizado pelos prejuízos morais suportados 

em decorrência da negativação de seu nome, afirmando que ao tentar 

realizar compras a crédito, estas foram negadas, onde “... constatou que 

seus dados estavam negativos junto ao SERASA, com débito, no valor 

total de R$ 237,26 (duzentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos), 

referente ao suposto contrato 205642297 e 190446586, vinculado aos 

seus dados pessoais. Assim, alega o Autor que não tem débito algum com 

a Reclamada, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são 

totalmente indevidas. Pelo fato de não ter tido acesso aos serviços 

ofertados pela Requerida. Requer ainda a declaração de inexistência de 

débitos. No caso, mesmo em se tratando de matéria consumerista, onde 

haveria de ser aplicada a inversão do ônus da prova, tem-se que pelos 

fatos trazidos pelo reclamante se encontrar absolutamente desamparado 

de provas, não há que se proceder sequer à inversão probatória. Isso 

porque, segundo inteligência do art. 6º, VIII, do CDC, para inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor é necessário que se faça 

presente os requisitos de verossimilhança da alegação ou 

hipossuficiência do consumidor. O juízo de verossimilhança é formado, 

portanto, a partir da prova indiciária, que possibilita ao juiz realizar uma 

associação entre dois fatos: um comprovado (o fato indiciário) e outro 

apenas alegado (o fato constitutivo do direito do consumidor). A prova do 

primeiro permite a ilação ou presunção de que o último também ocorreu, 

por lhe ser consequência ordinária. Há, em tal caso, simples praesumptio 

hominis realizada pelo julgador. Mas sem esse indício mínimo, não há de 

onde extrair a verossimilhança da alegação. Com efeito, indefiro a 

inversão do ônus probatório, em razão da ausência da verossimilhança da 

alegação, uma vez inexiste nos autos pelo menos uma prova indireta 

(indício) da qual se possa inferir que provavelmente é verdadeira a 

alegação do consumidor. Assim, em análise ao mérito da demanda, 

verifico que pretensão não merece acolhimento. Eis os motivos. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante 

sustenta que a negativação de seu nome é indevida pois, “não tem débito 

algum com a Reclamada”. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 408 de 706



demonstrar a legitimidade da cobrança/negativação por meio de elementos 

de prova que indicam a validade do negócio jurídico, na medida em que 

restou caracterizada a contratação de CLARO TV prestados pela 

reclamada oriundas dos contratos nº 021/06681665-3 e 021/07012428- 6, 

serviços instalados em 20.12.2012 e 20.03.2013 respectivamente, através 

de apresentação de telas do sistema, que indicam a prestação do serviço 

no endereço constante da inicial, com dados inclusive da pessoa em que 

consta o comprovante de endereço e declaração de residência, constam 

ainda histórico financeiro, onde houveram alguns pagamentos, e a 

inadimplência que caracterizou a cobrança. Acrescente-se a isso o fato 

de que o reclamante impugnou as telas trazidas pela reclamada, aduzindo 

que a mesma não trouxe contrato escrito, no entanto, é importante 

registrar que atualmente as contratações de serviços de 

telefonia/internet/tv/cartões de crédito, ocorrem por intermédio das 

chamadas call centers, método rápido e simplificado de adesão ao 

contrato do serviço público citado, onde inexistem contratos assinados, 

bastando a declaração inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado 

por parte do aderente e a relação jurídica é perfectibilizada. Nesse passo, 

tenho que as telas são provas legítimas de contratação, quando os demais 

elementos dos autos, corroboram com a prova, ademais, a parte 

reclamante nunca alegou ou trouxe qualquer prova de que houve fraude 

na utilização de seu CPF por terceiros, ou ainda existência de fraude em 

relação à TV por assinatura, objeto da lide mesmo constando nos autos 

informações de diversas outras negativações. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

TELEFONIA. Presunção relativa de veracidade dos dados constantes das 

telas do sistema informatizado da ré. Demonstrada a existência do débito 

da autora. A autora utilizou serviços não inclusos no pacote contratado 

(ligações de longa distância para outras operadoras). Débito comprovado. 

Autora nunca alegou a existência de fraude em relação à ligação 

telefônica referida na sentença. Dano moral inexistente. Apelação provida.

(TJRS - AC: 02974141420178217000, Relator: ANA BEATRIZ ISER, 

DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2017) AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Nulidade da sentença 

por falta de fundamentação. Inocorrência. Fundamentação concisa e apta 

a justificar as razões de decidir do juízo a quo. Contexto probatório a 

demonstrar a existência de relação contratual entre as partes. Telas do 

sistema de computador aptas a fundamentar a regularidade da dívida. 

Inadimplência verificada. Legítima inserção de restrição perante aos 

órgãos de proteção ao crédito. Requisitos de certeza, liquidez e 

exigibilidade dispensados. Notificação prévia que não se exige da 

instituição financeira, e sim dos órgãos mantenedores das informações de 

cadastro de proteção ao crédito. MÁ-FÉ. Caracterização. Requisitos 

presentes. Alteração apenas do montante da condenação. Sentença 

parcialmente reformada. Apelação provida em parte. (TJSP - APL: 

10104234920178260602, Relator: JAIRO OLIVEIRA JUNIOR, DÉCIMA 

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/12/2017) 

Assim, a empresa reclamada trouxe provas capazes de demonstrar a 

legitimidade da cobrança, por método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica, pelo que a 

cobrança é plenamente devida, não havendo que se falar em declaração 

de inexistência de débito ou indenização por danos materiais ou morais. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA EXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Os documentos juntados pela parte 

demandada (telas sistêmicas, cd de gravação do call center e relatório de 

chamadas) comprovam a dívida que originou a inscrição e a utilização dos 

serviços contratados, o que se constitui em elemento probatório que 

obstaculiza o pedido da parte autora. Em relação ao pedido de indenização 

pelo dano moral que supostamente a inscrição tenha causado, é de se 

manter a improcedência do pedido, por corolário. Honorários recursais 

fixados em 15% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, face 

AJG. Sentença mantida. Negaram provimento ao apelo. (TJRS - AC: 

00577851720178217000, Relator: EDUARDO JOÃO LIMA COSTA, DÉCIMA 

NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2017) RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

COBRANÇAS INDEVIDAS E INSCRIÇAO NEGATIVA INDEVIDA. AUTOR 

QUE NEGA A RELAÇÃO DE DIREITO CONTRATUAL ENSEJADORA DO 

DÉBITO. RÉ QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, 

A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS, BEM COMO DO APONTAMENTO 

NEGATIVOS. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL AFASTADA. A parte ré pede 

provimento ao recurso, para reformar a sentença que julgou parcialmente 

procedente a presente ação indenizatória, desconstituindo o débito e a 

condenando ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no 

valor de R$ 8.800,00. Hipótese em que comprovada satisfatoriamente nos 

autos a contratação do cartão de crédito, pelo autor, a existência e 

exigibilidade dos débitos, bem como a aceitação ao reparcelamento 

oferecido pela ré. Mídia juntada pela ré contemplando gravação telefônica 

mantida entre o autor e atendente da loja demandada. Ônus da prova. 

Comprovada a existência de causa extintiva, modificativa e impeditiva do 

direito do autor. Responsabilização civil afastada. Danos morais 

inocorrentes. Sentença reformada. Recurso provido. (TJRS - RCIV: 

00518106220168219000, Relator: JOSÉ RICARDO DE BEM SANHUDO, 

PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2017). 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança e da 

negativação, já que presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Outrossim, a 

boa-fé objetiva é talvez o mais importante princípio do direito contratual 

contemporâneo. É o dever imposto a quem quer que tome parte em relação 

negocial, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de condutas 

que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. Daí decorre 

múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às partes, 

ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir 

lealmente. Por fim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida por parte da reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte 

reclamada na ocorrência do fato danoso. Assim, tenho que a hipótese é 

de improcedência dos pedidos da inicial. Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487, I, do CPC, o que 

faço com resolução do mérito. Isento do pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). Sentença publicada no Pje. 

Intimem-se as partes. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeta-se a presente ao (à) Meritíssimo (a) Juiz (a) de Direito 

para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da 

Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-90.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR CALONGA DA SILVA OAB - MS0013168A (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 COMODORO Numero do Processo: 

1000076-90.2017.8.11.0046 REQUERENTE: FABIO DA SILVA FERREIRA 

REQUERIDO: CLARO TV Vistos etc., A sentença dispensa relatório, 

consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que 

os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Pretende o reclamante ser indenizado pelos prejuízos morais suportados 

em decorrência da negativação de seu nome, afirmando que ao tentar 

realizar compras a crédito, estas foram negadas, onde “... constatou que 

seus dados estavam negativos junto ao SERASA, com débito, no valor 

total de R$ 237,26 (duzentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos), 

referente ao suposto contrato 205642297 e 190446586, vinculado aos 

seus dados pessoais. Assim, alega o Autor que não tem débito algum com 
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a Reclamada, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são 

totalmente indevidas. Pelo fato de não ter tido acesso aos serviços 

ofertados pela Requerida. Requer ainda a declaração de inexistência de 

débitos. No caso, mesmo em se tratando de matéria consumerista, onde 

haveria de ser aplicada a inversão do ônus da prova, tem-se que pelos 

fatos trazidos pelo reclamante se encontrar absolutamente desamparado 

de provas, não há que se proceder sequer à inversão probatória. Isso 

porque, segundo inteligência do art. 6º, VIII, do CDC, para inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor é necessário que se faça 

presente os requisitos de verossimilhança da alegação ou 

hipossuficiência do consumidor. O juízo de verossimilhança é formado, 

portanto, a partir da prova indiciária, que possibilita ao juiz realizar uma 

associação entre dois fatos: um comprovado (o fato indiciário) e outro 

apenas alegado (o fato constitutivo do direito do consumidor). A prova do 

primeiro permite a ilação ou presunção de que o último também ocorreu, 

por lhe ser consequência ordinária. Há, em tal caso, simples praesumptio 

hominis realizada pelo julgador. Mas sem esse indício mínimo, não há de 

onde extrair a verossimilhança da alegação. Com efeito, indefiro a 

inversão do ônus probatório, em razão da ausência da verossimilhança da 

alegação, uma vez inexiste nos autos pelo menos uma prova indireta 

(indício) da qual se possa inferir que provavelmente é verdadeira a 

alegação do consumidor. Assim, em análise ao mérito da demanda, 

verifico que pretensão não merece acolhimento. Eis os motivos. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante 

sustenta que a negativação de seu nome é indevida pois, “não tem débito 

algum com a Reclamada”. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança/negativação por meio de elementos 

de prova que indicam a validade do negócio jurídico, na medida em que 

restou caracterizada a contratação de CLARO TV prestados pela 

reclamada oriundas dos contratos nº 021/06681665-3 e 021/07012428- 6, 

serviços instalados em 20.12.2012 e 20.03.2013 respectivamente, através 

de apresentação de telas do sistema, que indicam a prestação do serviço 

no endereço constante da inicial, com dados inclusive da pessoa em que 

consta o comprovante de endereço e declaração de residência, constam 

ainda histórico financeiro, onde houveram alguns pagamentos, e a 

inadimplência que caracterizou a cobrança. Acrescente-se a isso o fato 

de que o reclamante impugnou as telas trazidas pela reclamada, aduzindo 

que a mesma não trouxe contrato escrito, no entanto, é importante 

registrar que atualmente as contratações de serviços de 

telefonia/internet/tv/cartões de crédito, ocorrem por intermédio das 

chamadas call centers, método rápido e simplificado de adesão ao 

contrato do serviço público citado, onde inexistem contratos assinados, 

bastando a declaração inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado 

por parte do aderente e a relação jurídica é perfectibilizada. Nesse passo, 

tenho que as telas são provas legítimas de contratação, quando os demais 

elementos dos autos, corroboram com a prova, ademais, a parte 

reclamante nunca alegou ou trouxe qualquer prova de que houve fraude 

na utilização de seu CPF por terceiros, ou ainda existência de fraude em 

relação à TV por assinatura, objeto da lide mesmo constando nos autos 

informações de diversas outras negativações. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

TELEFONIA. Presunção relativa de veracidade dos dados constantes das 

telas do sistema informatizado da ré. Demonstrada a existência do débito 

da autora. A autora utilizou serviços não inclusos no pacote contratado 

(ligações de longa distância para outras operadoras). Débito comprovado. 

Autora nunca alegou a existência de fraude em relação à ligação 

telefônica referida na sentença. Dano moral inexistente. Apelação provida.

(TJRS - AC: 02974141420178217000, Relator: ANA BEATRIZ ISER, 

DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2017) AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Nulidade da sentença 

por falta de fundamentação. Inocorrência. Fundamentação concisa e apta 

a justificar as razões de decidir do juízo a quo. Contexto probatório a 

demonstrar a existência de relação contratual entre as partes. Telas do 

sistema de computador aptas a fundamentar a regularidade da dívida. 

Inadimplência verificada. Legítima inserção de restrição perante aos 

órgãos de proteção ao crédito. Requisitos de certeza, liquidez e 

exigibilidade dispensados. Notificação prévia que não se exige da 

instituição financeira, e sim dos órgãos mantenedores das informações de 

cadastro de proteção ao crédito. MÁ-FÉ. Caracterização. Requisitos 

presentes. Alteração apenas do montante da condenação. Sentença 

parcialmente reformada. Apelação provida em parte. (TJSP - APL: 

10104234920178260602, Relator: JAIRO OLIVEIRA JUNIOR, DÉCIMA 

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/12/2017) 

Assim, a empresa reclamada trouxe provas capazes de demonstrar a 

legitimidade da cobrança, por método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica, pelo que a 

cobrança é plenamente devida, não havendo que se falar em declaração 

de inexistência de débito ou indenização por danos materiais ou morais. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA EXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Os documentos juntados pela parte 

demandada (telas sistêmicas, cd de gravação do call center e relatório de 

chamadas) comprovam a dívida que originou a inscrição e a utilização dos 

serviços contratados, o que se constitui em elemento probatório que 

obstaculiza o pedido da parte autora. Em relação ao pedido de indenização 

pelo dano moral que supostamente a inscrição tenha causado, é de se 

manter a improcedência do pedido, por corolário. Honorários recursais 

fixados em 15% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, face 

AJG. Sentença mantida. Negaram provimento ao apelo. (TJRS - AC: 

00577851720178217000, Relator: EDUARDO JOÃO LIMA COSTA, DÉCIMA 

NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2017) RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

COBRANÇAS INDEVIDAS E INSCRIÇAO NEGATIVA INDEVIDA. AUTOR 

QUE NEGA A RELAÇÃO DE DIREITO CONTRATUAL ENSEJADORA DO 

DÉBITO. RÉ QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, 

A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS, BEM COMO DO APONTAMENTO 

NEGATIVOS. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL AFASTADA. A parte ré pede 

provimento ao recurso, para reformar a sentença que julgou parcialmente 

procedente a presente ação indenizatória, desconstituindo o débito e a 

condenando ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no 

valor de R$ 8.800,00. Hipótese em que comprovada satisfatoriamente nos 

autos a contratação do cartão de crédito, pelo autor, a existência e 

exigibilidade dos débitos, bem como a aceitação ao reparcelamento 

oferecido pela ré. Mídia juntada pela ré contemplando gravação telefônica 

mantida entre o autor e atendente da loja demandada. Ônus da prova. 

Comprovada a existência de causa extintiva, modificativa e impeditiva do 

direito do autor. Responsabilização civil afastada. Danos morais 

inocorrentes. Sentença reformada. Recurso provido. (TJRS - RCIV: 

00518106220168219000, Relator: JOSÉ RICARDO DE BEM SANHUDO, 

PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2017). 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança e da 

negativação, já que presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Outrossim, a 

boa-fé objetiva é talvez o mais importante princípio do direito contratual 

contemporâneo. É o dever imposto a quem quer que tome parte em relação 

negocial, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de condutas 

que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. Daí decorre 

múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às partes, 

ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir 

lealmente. Por fim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida por parte da reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte 

reclamada na ocorrência do fato danoso. Assim, tenho que a hipótese é 

de improcedência dos pedidos da inicial. Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487, I, do CPC, o que 

faço com resolução do mérito. Isento do pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). Sentença publicada no Pje. 
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Intimem-se as partes. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeta-se a presente ao (à) Meritíssimo (a) Juiz (a) de Direito 

para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da 

Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-60.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR CALONGA DA SILVA OAB - MS0013168A (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 COMODORO Numero do Processo: 

1000078-60.2017.8.11.0046 REQUERENTE: FABIO DA SILVA FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., A sentença dispensa relatório, 

consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções, 

assim, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 

De acordo com a inteligência do art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/95, 

extingue-se o processo: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (negritei). In casu, a parte 

reclamante não compareceu a audiência de conciliação realizada (Id. n. 

10437538), apesar de devidamente intimada conforme Id. n. 9349930. Pelo 

exposto, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/1995, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, 

do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, e 

satisfeitas as custas processuais nos termos do Enunciado 28 – XXXIV 

FONAJE arquive-se com a anotações e baixas de estilo. Submeta-se a 

presente ao Meritíssimo juiz de direito para apreciação e homologação, 

para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely Rodrigues 

Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-60.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR CALONGA DA SILVA OAB - MS0013168A (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 COMODORO Numero do Processo: 

1000078-60.2017.8.11.0046 REQUERENTE: FABIO DA SILVA FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., A sentença dispensa relatório, 

consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções, 

assim, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 

De acordo com a inteligência do art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/95, 

extingue-se o processo: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (negritei). In casu, a parte 

reclamante não compareceu a audiência de conciliação realizada (Id. n. 

10437538), apesar de devidamente intimada conforme Id. n. 9349930. Pelo 

exposto, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/1995, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, 

do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, e 

satisfeitas as custas processuais nos termos do Enunciado 28 – XXXIV 

FONAJE arquive-se com a anotações e baixas de estilo. Submeta-se a 

presente ao Meritíssimo juiz de direito para apreciação e homologação, 

para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely Rodrigues 

Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 41/2018-DF

 O Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Rita de Cássia Spanevello Álvares, 

matrícula 7812, Distribuidora, estará afastada de suas funções por motivo 

de folga compensatória, no dia 20 de abril de 2018;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora CLAUDINÉIA DE FRANÇA FEITOSA SILVA 

TAVARES, matrícula n. 8721, Auxiliar Judiciário PTJ, para exercer a 

Função de Distribuidora Substituta, no dia 20 de abril de 2018;

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

Jaciara-MT, 9 de abril de 2018

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000545-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (REQUERIDO)

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000545-16.2018.8.11.0010; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/

[Diligências]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BAYER 

S.A. Parte Ré: REQUERIDO: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN 

Vistos etc. Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a 

missiva precatória. Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda 

via ou sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, 

ao Juízo Deprecante, todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Após, 

devolva-se com nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. As providências. JACIARA, 9 de 

abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000545-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (REQUERIDO)

JOSE PUPIN (REQUERIDO)
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente VICTOR COIMBRA DE SOUZA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 15779 Nr: 233-14.2005.811.0010

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGMS, GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR JOSÉ MORANDINI - 

OAB:3591-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - 

OAB:10919/O

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 160352 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 27/06/2018 às 13h300hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55196 Nr: 3604-05.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram com os cálculos 

realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta Vara, 

distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, no 

qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda salarial 

para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Diante do pedido de cumprimento de sentença, intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante legal, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à execução, nos 

próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54894 Nr: 3322-64.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram com os cálculos 

realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta Vara, 

distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, no 

qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda salarial 

para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Diante do pedido de cumprimento de sentença, intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante legal, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à execução, nos 

próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54715 Nr: 3153-77.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DE FRANÇA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram com os cálculos 

realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta Vara, 

distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, no 

qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda salarial 

para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Diante do pedido de cumprimento de sentença, intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante legal, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à execução, nos 

próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55288 Nr: 3692-43.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA ALVES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram com os cálculos 

realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta Vara, 

distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, no 

qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda salarial 

para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Diante do pedido de cumprimento de sentença, intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante legal, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à execução, nos 

próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), na forma do Art. 535 do NCPC.
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Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55286 Nr: 3690-73.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram com os cálculos 

realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta Vara, 

distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, no 

qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda salarial 

para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Diante do pedido de cumprimento de sentença, intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante legal, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à execução, nos 

próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56354 Nr: 775-17.2014.811.0010

 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 TORRES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram com os cálculos 

realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta Vara, 

distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, no 

qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda salarial 

para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Diante do pedido de cumprimento de sentença, intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante legal, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à execução, nos 

próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56350 Nr: 771-77.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram com os cálculos 

realizados na perícia contábil (ainda que tacitamente, diante da inércia da 

parte exeqüente – conforme certificado pelo Gestor Judiciário), nos 

processos em trâmite nesta Vara, distribuídos sob os códigos n. 55167, 

55163, 55166, 55340 e 57066, no qual fora apurado que houve uma 

diferença de 7,2193% de perda salarial para os servidores, homologo o 

cálculo da perícia contábil por eles mencionada.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55777 Nr: 283-25.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENETE LEMES DE ALMEIDA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram com os cálculos 

realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta Vara, 

distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, no 

qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda salarial 

para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Diante do pedido de cumprimento de sentença, intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante legal, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à execução, nos 

próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55425 Nr: 3823-18.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DE OLIVEIRA FRANCO, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram com os cálculos 

realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta Vara, 

distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, no 

qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda salarial 

para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Diante do pedido de cumprimento de sentença, intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante legal, por carga, remessa ou 
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meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à execução, nos 

próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55421 Nr: 3819-78.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ASSIS ROCHA, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO LUPIANO DE 

ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram com os cálculos 

realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta Vara, 

distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, no 

qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda salarial 

para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Diante do pedido de cumprimento de sentença, intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante legal, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à execução, nos 

próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55413 Nr: 3811-04.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE FERREIRA DA SILVA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram com os cálculos 

realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta Vara, 

distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, no 

qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda salarial 

para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Diante do pedido de cumprimento de sentença, intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante legal, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à execução, nos 

próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55304 Nr: 3708-94.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ TELES DA SILVA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram com os cálculos 

realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta Vara, 

distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, no 

qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda salarial 

para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Diante do pedido de cumprimento de sentença, intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante legal, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à execução, nos 

próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55292 Nr: 3696-80.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMELINDA FERREIRA DOS SANTOS, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram com os cálculos 

realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta Vara, 

distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, no 

qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda salarial 

para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Diante do pedido de cumprimento de sentença, intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante legal, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à execução, nos 

próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55285 Nr: 3689-88.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA E SILVA, 

RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram com os cálculos 
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realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta Vara, 

distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, no 

qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda salarial 

para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Diante do pedido de cumprimento de sentença, intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante legal, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à execução, nos 

próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55211 Nr: 3619-71.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA PEREIRA LIMA, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram com os cálculos 

realizados na perícia contábil (ainda que tacitamente, diante da inércia da 

parte exeqüente – conforme certificado pelo Gestor Judiciário), nos 

processos em trâmite nesta Vara, distribuídos sob os códigos n. 55167, 

55163, 55166, 55340 e 57066, no qual fora apurado que houve uma 

diferença de 7,2193% de perda salarial para os servidores, homologo o 

cálculo da perícia contábil por eles mencionada.

Nada obstante, intime-se a parte credora para trazer planilha 

pormenorizada e atualizada do crédito que se busca, a fim de se dar 

regular prosseguimento ao feito, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias 

úteis.

Caso a parte credora permaneça silente, intime-se-a pessoalmente.

Após, sobrevindo a planilha do crédito, diga o Município devedor, no prazo 

de 30 (trinta) dias úteis.

Decorridos os prazos, certifique-se e voltem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55207 Nr: 3615-34.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANGELISTA PEDRO DA ROCHA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram com os cálculos 

realizados na perícia contábil, nos processos em trâmite nesta Vara, 

distribuídos sob os códigos n. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, no 

qual fora apurado que houve uma diferença de 7,2193% de perda salarial 

para os servidores, homologo o cálculo da perícia contábil por eles 

mencionada.

Diante do pedido de cumprimento de sentença, intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante legal, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à execução, nos 

próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), na forma do Art. 535 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7835 Nr: 228-31.2001.811.0010

 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: RMDS, VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDN, MSDN, SJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FURTUOSO DA SILVA 

- OAB:17938-GO, MÁRCIA PEREIRA CABRAL - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

 C E R T I D Ã O

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 428,90 

(quatrocentos e vinte e oito reais e noventa centavos) , a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 165/170. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – SEGUNDA INSTÂNCIA” Clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Jaciara, 06 de abril de 2018

 Audyrlene Rocha Almeida

 Gestora Administrativa – Resp. CAA

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46809 Nr: 1875-12.2011.811.0010

 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: UILIAN MOURA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES BARBOSA EPP, PAULO 

ORLANDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RICARDO BIHAIN - 

OAB:121293/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1875-12.2011.811.0010

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: UILIAN MOURA COSTA

PARTE REQUERIDA: TRANSPORTES BARBOSA EPP e PAULO ORLANDO 

BARBOSA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Transportes Barbosa Epp, representada 

pelo Sr. PAULO ORLANDO BARBOSA, brasileiro, portador do RG nº 

428.886 SSP/MT e CPF nº 111.020.631-34, Endereço: lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 6.803.60 (seis mil oitocentos e três reais e 

sessenta centavos). Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 
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3.401,80 (três mil quatrocentos e um reais e oitenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 3.401,80 (três mil quatrocentos e um 

reais e oitenta centavos) referente a taxa judiciária, a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 160/166. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – 

SEGUNDA INSTÂNCIA” Clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento. Eu, ,Audyrlene Rocha Almeida que o digitei. 

Jaciara - MT, 6 de abril de 2018.

Audyrlene Rocha Almeida

Gestora Administrativa

 Responsável Pela CAA

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50180 Nr: 1985-74.2012.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGGDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1985-74.2012.811.0010

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 REQUERENTE: MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE LIMA

PARTE REQUERIDA: EUCLIDES VICENTE DE LIMA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Euclides Vicente de Lima, Cpf: 

05497972896, Rg: 2000001035015 SSP AL Filiação: Marina Vicente de 

Lima, data de nascimento: 29/09/1951, brasileiro(a), natural de Viçosa-AL, 

casado(a), Endereço: Local Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 554,35 (quinhentos e cinquenta e quatro 

reais e trinta e cinco centavos) . Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 426,01 (quatrocentos e vinte e seis reais e um centavo) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 128,34 (cento e vinte e oito reais e 

trinta e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folhas 28. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – SEGUNDA 

INSTÂNCIA” Clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento. Eu, ,Audyrlene Rocha Almeida que o digitei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27381 Nr: 967-23.2009.811.0010

 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: MARCIMIANA NUNES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, 

ANICÉSIO BARBOSA DO AMARAL, MARIA GOVEIA DOS SANTOS, 

JORGINA DIAS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 967-23.2009.811.0010

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: MARCIMIANA NUNES SIQUEIRA

PARTE REQUERIDA: ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA

 INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Espólio de Joana da Costa Ferreira , na 

pessoa de seus herdeiros Endereço: Local Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima requerida acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para nos termos do artigo 5º, § 

3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo do presente edital, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 504,07 (quinhentos e quatro 

reais e sete centavos). Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 127,22 (cento e vinte e sete 

reais e vinte e dois centavos) referente a taxa judiciária, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 120. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – SEGUNDA INSTÂNCIA” Clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento. Eu, ,Audyrlene Rocha Almeida que o digitei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58350 Nr: 2331-54.2014.811.0010

 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: VINICIUS DEGASPERY FIRMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLENDINA BOTELHO LUCÍDIO, GÉFERSON 

CLEBER RAMOS DE ALMEIDA, CARLOS FRANCISCO TRAJANO DA 

SILVA, ZACARIAS ANTONIO BITENCOURT, MARIA JOSÉ DA SILVA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2331-54.2014.811.0010

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: VINICIUS DEGASPERY FIRMINO

PARTE REQUERIDA: OLENDINA BOTELHO LUCÍDIO

 INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Olendina Botelho Lucídio Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Local Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 529,17 (quinhentos e vinte e nove reais e 

dezessete centavos) . Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 399,01 (trezentos e noventa e nove reais e um centavo) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 130,16 (cento e trinta reais e 

dezesseis centavos) referente a taxa judiciária, a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas 69/73. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – 

SEGUNDA INSTÂNCIA” Clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 
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protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento. Eu, ,Audyrlene Rocha Almeida que o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 64312 Nr: 940-30.2015.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDN, ESDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CRUZ OLIVEIRA 

FILHO - OAB:26227-BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 940-30.2015.811.0010

Código n.º 64312

Requerente: Francisca Pereira de Macedo

Requerido: Elisangela Santos de Almeida e José Pereira do Nascimento

VISTOS ETC,

Cuida-se de “Ação de Guarda” proposta por Francisca Pereira de Macedo, 

em face de Elisangela Santos de Almeida e José Pereira do Nascimento, 

almejando, em síntese, a concessão da guarda de seu neto, Elias Almeida 

de Macedo, nascido em 09/07/2001.

Após discussões acerca da competência do feito, a Liminar foi indeferida 

à ref. 25.

Contestação à ref. 41, em que os requeridos alegam possuir a guarda do 

adolescente desde quando este possuía 09 meses de vida, e a 

requerente, sua avó paterna o visitou poucas vezes nesse período.

Instado a se manifestar, o Ministério público pleiteou a realização de 

estudo psicossocial na residência dos guardiões a realização de 

audiência instrutória com a oitiva do adolescente (ref. 54).

Relatório psicossocial realizado è ref. 59.

É o relatório.

Decido.

Não havendo arguição de preliminares ou questões prejudicais de mérito, 

declaro o feito saneado, bem como defiro a produção da prova oral, a 

saber: depoimento pessoal das partes e do adolescente Elias Almeida de 

Macedo, e prova testemunhal.

Para tanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 05 

(cinco) de junho de 2018, às 15h00.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do NCPC.

Intime-se a parte autora para apresentar o rol de testemunha em até 15 

(quinze) dias antes da audiência, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, 

com a observância do art. 450 e 455, do NCPC, sob pena de preclusão.

 As testemunhas arroladas pelos requeridos já foram apresentadas na 

contestação, e deverão ser intimadas pelo juízo, por ser a parte assistida 

pela Defensoria Pública (art. 455, § 4º, do NCPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 09 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57664 Nr: 1859-53.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARDEVANIO OLIVEIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Processo nº 1859-53.2014.811.0010

Código nº 57664

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que no Setor de Cadastro retifique a capa 

dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.

Após, intime-se a parte devedora, na pessoa de seu advogado (a), para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia devida descrita nos 

cálculos de fls. 105/106, sob pena do acréscimo da multa de 10% prevista 

no artigo 523, § 1º do NCPC e, em caso de não pagamento espontâneo, 

fica desde logo autorizado expedição de mandado de penhora e avaliação 

de bens a garantir a quitação da dívida, na forma do § 3° do mesmo 

diploma.

Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

poderá o executado no prazo legal apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Novo Código de 

Processo Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte da devedora, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 

débito requerendo o que entender de direito, vindos os autos 

posteriormente conclusos para ulterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 30 de janeiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11289 Nr: 204-32.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA RIBEIRO, CARLOS PEREIRA, PAULO 

DOS REIS PEREIRA, CLOVIS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir inimação do 

advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar-se nos 

presentes autos acerca da informação contida no ofício de fl. 211 do 

COREJ. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12773 Nr: 1627-27.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTA PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SODRÉ DANTAS - 

OAB:7132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACYR TOLEDO DAS DORES 

JÚNIOR - OAB:68.176/SP, NEWTON JOSÉ DE OLIVEIRA NEVES - 

OAB:68.650

 Processo nº: 1627-27.2003.811.0010

Código: 12773

 VISTOS ETC.,

Ao Cartório distribuidor para que retifique o nome da ação, fazendo 

registrar que o feito já se encontra na fase de “Cumprimento de 

Sentença”, nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.

Após, intime-se a parte devedora, na pessoa de seu advogado (a), para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia devida decorrente dos 

honorários advocatícios e custas processuais.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 25 de Janeiro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12061 Nr: 960-41.2003.811.0010

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

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTA PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B, MAURO CÉSAR LARA DE BARROS - 

OAB:6.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON JOSÉ DE OLIVEIRA 

NEVES - OAB:68.650

 Processo nº: 960-41.2003.811.0010

Código: 12061

Exequente: União

Executados: Panta Pantanal Automóveis Ltda.

 VISTOS ETC.,

Trata-se de “Ação De Execução Fiscal” ajuizada pela União em face de 

Panta Pantanal Automóveis Ltda., ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Considerando o pagamento do débito ora executado, declarado à ref. 09, 

tenho que o presente feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil, “verbis”:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II do CPC.

Desnecessário a intimação do executado, porquanto não contestada à 

ação.

Transitada em julgado, desapense-se do feito principal e remetam-se os 

autos ao arquivo, com baixa na distribuição.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 25 de Janeiro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55613 Nr: 133-44.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Exequente via DJE, para, querendo, no prazo legal, 

responder os embargos. É o que cumpre-me certificar.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 20551 Nr: 2877-22.2008.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO FERREIRA LACERDA, ANDRÉ 

ALEXANDRE RICO MARRAFON, ANDERSON MORESCO, THIAGO HIGINO 

DA SILVA, CARLOS HENRIQUE CAMILLO, ERIK RODRIGO MARTINS, 

CARLOS EDUARDO JORGE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - OAB:12223/MT

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de JOÃO PAULO FERREIRA LACERDA, ANDRÉ ALEXANDRE 

RICO MARRAFON, ANDERSON MORESCO, THIAGO HIGINO DA SILVA, 

CARLOS HENRIQUE CAMILLO, ERIK RODRIGO MARTINS e CARLOS 

EDUARDO JORGE DE SOUZA, imputando-lhes a prática do delito tipificado 

no artigo 163, paragrafo único, c/c artigo 288, ambos do Código Penal, em 

concurso material.

 O Ministério Público requereu a decretação da extinção da punibilidade 

dos acusados JOÃO PAULO FERREIRA LACERDA, ANDERSON MORESCO 

e CARLOS EDUARDO JORGE DE SOUZA, na forma do artigo 109, inciso 

IV, do Código Penal (fls. 243/244).

Vieram-me os autos conclusos.

É o fundamento.

 Decido.

No presente caso, são imputados aos acusados às condutas descritas no 

artigo 163, paragrafo único, c/c artigo 288, ambos do Código Penal, em 

concurso material, ambos prescrevem em 08 (oito) anos, conforme dispõe 

o artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

A prescrição da pretensão punitiva, que nada mais é do que a preclusão 

do direito de punir do Estado ocorre com a decorrência do lapso temporal 

após a última causa interruptiva, qual seja, a data do recebimento da 

denúncia, levando-se em consideração a pena máxima estipulada para 

cada tipo de delito.

 Observa-se que do fato típico em análise, decorreram mais de 08 (oito) 

anos entre a data do recebimento da denúncia (12/11/2008 – fls. 111) até 

a presente data.

Assim, vislumbra-se ser inescapável a ocorrência da prescrição com 

base nos artigos 107, inciso IV e artigo 109, inciso IV, ambos do Código 

Penal.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO PAULO 

FERREIRA LACERDA, ANDERSON MORESCO e CARLOS EDUARDO 

JORGE DE SOUZA, ambos já qualificados nos autos, conforme inteligência 

do artigo 107, inciso IV e artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal, 

ante a prescrição da pretensão punitiva estatal.

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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON WILLIAN GALDINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT0019862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos do 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. 12389084 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001140-49.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARTINS DA COSTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 12599820 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 12599820.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-73.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000343-73.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 9 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB: MT23093/O-O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/06/2018 Hora: 10:10 , 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: 1000055-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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: ALEIR 

CARDOSO DE OLIVEIRA OAB: MT0013741A-O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/06/2018 Hora: 10:20 , 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: 1001084-16.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JUVENIR DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: 

RUA ITARARÉ, 818, SANTA RITA, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 e 

Intimação/Citação do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) 

Advogado: IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: MT24446/O Endereço: 

CAICARA, 1787, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/06/2018 Hora: 

10:30 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000080-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THENNER WILLIAM SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (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: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/06/2018 Hora: 10:40 , 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: 1000021-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA FERNANDES GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (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: 

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB: MT0018396A Endereço: PORTO 

ALEGRE, 1063, CASA, CENTRO, JUSCIMEIRA - MT - CEP: 78810-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/06/2018 Hora: 10:50 , 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: 1000060-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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: ALEIR 

CARDOSO DE OLIVEIRA OAB: MT0013741A-O Endereço: desconhecido 
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(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/06/2018 Hora: 11:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLTON ROGGER JERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido e Intimação/Citação do Promovido através de seu i. patrono 

(a) Dr (.ª) Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB: 

MT0011065S-A Endereço: RUA BERNARDO GUIMARÃES, 245, - ATÉ 

699/700, FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30140-080 , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/06/2018 Hora: 

11:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 06/06/2018 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: 1000052-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 06/06/2018 Hora: 11:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 06/06/2018 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: 1000093-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 07/06/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 420 de 706



parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 06/06/2018 Hora: 11:50 , 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: 1000200-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DA SILVA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 07/06/2018 Hora: 08:10 , 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: 1000067-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 07/06/2018 Hora: 08:20 , 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: 1000023-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE MELO DOS SANTOS NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-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: 

ANDREIA PINHEIRO OAB: MT0010946A-O Endereço: desconhecido 

Advogado: ROBIE BITENCOURT IANHES OAB: MT0005348S Endereço: 

AVENIDA TIRADENTES, 1636, Ed. Tiradentes, sala 203, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-028 (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/06/2018 Hora: 

08:30 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Ana 

Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 07/06/2018 Hora: 08:40 , 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: 1000205-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON WAGNEI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB: MT3188/O 

Endereço: desconhecido Advogado: CASSIO MASSARIOL CARDOSO 

OAB: MT22308/O Endereço: GALERIA GG, SALA 611, RUA TREZE DE 

JUNHO 207, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-901 e 

Intimação/Citação do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) 

Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI OAB: MT0003056A Endereço: 

rua das palmeiras , 300, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78118-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/06/2018 Hora: 08:50 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através 

de seu i. patrono . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais e do Promovido importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-38.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO OLMIR GOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLD EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP (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: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: desconhecido (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

06/06/2018 Hora: 09:50 , 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: 1001042-64.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULISTA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GSS MANUTENCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

GILSON DOS SANTOS SOUZA (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: 

ILEONILSON RODRIGUES OAB: MT0011602A Endereço: AV ANTÔNIO 

FERREIRA SOBRINHO, 351, Rua Guaicurus, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 07/06/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO BERNARDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000653-79.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 9 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/06/2018 Hora: 09:10 , 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: 1000290-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE ALVES GARCIA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/06/2018 Hora: 09:20 , 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: 1001113-66.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MOREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 12614190 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 12614190.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-56.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000370-56.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 9 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)
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Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75366 Nr: 3842-29.2015.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Pereira Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para querendo maifestar, no prazo legal, acerca do 

laudo pericial acostado de ref. 78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100053 Nr: 6687-63.2017.811.0018

 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: Paulo Cesar Sterza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catia Martins Rigonato, Luzilene de Fátima 

Nunes Alvorado-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Intimação da parte autora, para querendo manifestar acerca da 

contestação apresentada de ref.25, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84666 Nr: 4486-35.2016.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Dias Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED REGIONAL MARINGÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BITTENCOURT FERRAZ 

DE CAMARGO - OAB:52665

 Com estas considerações, acolho a preliminar de prescrição e julgo 

extinto o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso II do 

CPC.Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2º 

do CPC), sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme dicção do 

art. 98, §3º do CPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as cautelas legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67761 Nr: 181-42.2015.811.0018

 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: Xerox Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Jurandir Dian - 

OAB:83645/SP, Natal Camargo da Silva Filho - OAB:104.431/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promovo a intimação da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

acerca da informação do Departamento da Conta Única - Depósitos 

Judiciais, de fls. 89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 108736 Nr: 2455-71.2018.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJdOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e pela incompatibilidade dos referidos ritos, intime-se a 

exequente a fim de que emende o pedido inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificando se o que pretende por meio da presente ação, é a 

execução das prestações recentes (art. 528, caput e § 7º, CPC) ou as 

pretéritas (art. 528, § 8º, CPC), ou ainda, querendo pleitear o desconto em 

folha de pagamento do devedor, conforme dispõe artigo 529 e 912 do 

CPC, sob pena do indeferimento da inicial.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 109296 Nr: 2683-46.2018.811.0018

 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: Manu Modas Comercio LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que não consta a juntada de recolhimento 

das custas e taxas judiciais, motivo pelo qual deixo de receber a inicial.

Dessa forma, intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, do NCPC), acoste aos autos comprovantes de 

pagamento das custas e taxas sobre o valor da causa, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do NCPC.

Sendo sanado o devido recolhimento, proceda-se ao apensamento a 

Execução Fiscal conforme delineado na inicial e venham os autos 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85273 Nr: 4797-26.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayf Roberto Tirloni, Cezar Roberto Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24956-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso do prazo requerido pelo autor,(90 dias, 

requerido em 09/11/2017), impulsiono ao DJE para requerer o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88391 Nr: 867-63.2017.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Beriela

 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 a parte autora para querendo manifestar no prazo legal, em 

relação ao laudo pericial acostados aos autos, ref. 22.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75910 Nr: 175-98.2016.811.0018

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

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enildes Maria Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 Destarte, ante as irregularidades constatadas no cálculo apresentado 

pelas partes, REJEITO os presentes embargos à execução e HOMOLOGO 

o cálculo apresentado pela Contadora Judicial, conforme planilha 

apresentada às fls. 33/33-verso, e julgo improcedente os embargos com 

fundamento no artigo 487, I, CPC/2015.Após, sendo o crédito inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, em conformidade com o art. 3º, I da 

Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal e art.17, §1º da 

Lei 10.259/01, expeça-se ofício requisitório, via RPV, devendo ser 

encaminhada autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para 

o processo, na forma do art.535, §3º, II do CPC.Cumpridas as 

determinações anteriores, expeçam-se os respectivos alvarás conforme 

solicitado atentando-se a secretaria acerca dos poderes conferidos na 

procuração ao patrono do autor e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Sem custas e honorários.Após 

o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e 

baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 107623 Nr: 1977-63.2018.811.0018

 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 J. Safra S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Lopes Cerqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:OAB/MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, Dr. 

José Carlos Skrzyszowski Junior, para efetuar o pagamento da 

complementação de diligência, em conformidade com a certidão de ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64124 Nr: 1478-21.2014.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Rosario Amaral Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Severo de Lemos - 

OAB:1963253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 Vistos, etc.

Em breve relato dos fatos, trata-se de Cumprimento de Sentença.

Às fls. 32, aportou-se aos autos petição informando o falecimento da 

requerente, bem como pugnando pela habilitação da herdeira Sandra 

Aparecida Amaral dos Santos.

Pois bem.

A habilitação de herdeiros necessários pode ser realizada conforme 

dispõe o art. 689 do Código de Processo Civil, nos autos principais, na 

instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.

Conforme perfilha o art. 1.845 do Código Civil, são herdeiros necessários 

os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Considerando que a 

peticionante informa que é filha do falecido, o que comprova por meio de 

certidão de nascimento acostada, torna-se esta herdeira necessária.

Resta, pois, oportunizar sua habilitação como herdeira, o que determino 

desde já.

Proceda-se inclusão do nome no polo ativo da demanda.

Intimem-se.

Às providências.

Após, atente-se a Secretaria ao cumprimento conforme dispõe o artigo 

692, CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36585 Nr: 750-19.2010.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCC, VC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos, etc.

Considerando que Rosivania Camargo Costa é maior de idade, eis que 

nascida em 09/12/1997, diga a Defensoria Pública e o Ministério Público.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 12356 Nr: 1170-34.2004.811.0018

 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: Loffer - Ind. Com. de Madeiras Laminas e Compensados 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Randon Sistemas de Aquisição S/C Ltda, 

International - Industria Automotiva da América do Sul Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Izaura da Silva 

Cavallari Rezende - OAB:6057, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA 

- OAB:15629, Ricardo Dornelles Chaves Barcellos - OAB:OAB/RS 

22.980

 Vistos, etc.

Trata-se de “Cumprimento de Sentença”, movida por International Indústria 

Automotiva da América do Sul-Ltda em face de Loffer-Ind. E Com. De 

Madeiras, Compensados e Laminados Ltda, qualificados nos autos.

Às fls. 546, a exequente peticionou informando que diante da dificuldade 

em localização de bens da executada, não possui mais interesse na 

presente ação, pedindo pela desistência da ação.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, verifico dos autos que a parte autora declarou que não 

possui mais interesse no prosseguimento da presente demanda, sendo a 

extinção do feito medida que se impõe (fls. 545/546).

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do 

mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Eventuais custas e honorários pela parte executada. Comunique-se o 

Cartório Distribuidor.

Às providências.

Intimem-se, e nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, arquive-se.

P.R.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85767 Nr: 5129-90.2016.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Angelo de Moraes Veículos, Adelço de Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 Intimar o patrono da parte requerida acerca da Juntada de Recurso de 

Apelação de folhas 10/12, para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 21305 Nr: 13-17.1990.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Jason Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Antonio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se inventário distribuído por Jason Gonçalves dos Santos, tendo 

como “de cujus” Maria Antonia dos Santos, todos devidamente 

qualificados nos autos, ao qual foi julgada por sentença às fls. 99, verso.

Determinado a intimação do requerente (fls. 118), este devidamente 

intimado, quedou-se inerte (fls. 121, não numerada).

Com estas considerações e diante do fato de que os autos aguardam no 

arquivo provisório a mais de 7 (sete) anos, certifique-se quanto há custas 

judiciais pendentes. Sendo positivo, remetam-se os autos a Central de 

Arrecadação e Arquivamento conforme a CNGC/MT.

Sendo negativo, arquive-se dando as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61736 Nr: 4356-50.2013.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araújo & Albert Araújo Ltda, Premix 

Manufaturação de Produtos para Alimentação Animal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Cordeiro de Almeida - 

OAB:161.995/SP, Felipe de Oliveira Alexandrino - OAB:18.182-A, 

Fernando do Nascimento Melo - OAB:9110/MT

 Intimação das partes para apresentação de memorias escritos 

sucessivamente no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82533 Nr: 3241-86.2016.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116

 Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração de ref. 50. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 796 da CNGC, impulsiono o presente feito 

ao DJE para proceder a intimação da parte requerida, para querendo, 

apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88742 Nr: 1089-31.2017.811.0018

 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: THdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Com estas considerações e fundamentos, em consonância 

com o parecer ministerial, DEFIRO a guarda provisória de H.C.M.a Talisson 

Henrique da Silva Motta, suspendendo a obrigação alimentar homologada 

em Juízo enquanto o menor estiver sob sua responsabilidade. Lavre-se o 

respectivo termo de guarda provisória.Consigno que a referida guarda 

pode ser revista a qualquer tempo no interesse do menor (RT, 

616:41).Cite-se e intime-se a requerida, bem como seus genitores para 

que procedam com a entrega do infante ao requerente com os respectivos 

documentos, servindo cópia da presente como mandado de 

intimação.Após, certifique-se quanto eventual apresentação de 

contestação pela requerida e diga o autor no prazo legal.Expeça-se carta 

precatória para a intimação do requerente acerca da presente decisão.Às 

providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83251 Nr: 3695-66.2016.811.0018

 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: GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Ugo Sousa - OAB:9611

 Initmar parte autora, na pessoa de sua advogada, Dra. Eliane Fuhr, OAB 

19109/O, acerca da audiência designada na Comarca de Cuiabá, 

conforme despacho de evento 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26924 Nr: 4877-05.2007.811.0018

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

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

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima dos Santos da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Leonardo Fernandes Maciel Esteves - OAB:14.143, 

Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, determino o arquivamento do presente feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 8257 Nr: 1930-51.2002.811.0018

 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: Centrais Eletricas Matogrossense S.A- Grupo Energisa 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Cardozo Azoia, Carlos Antonio 

Cardozo Azoia, Carlos Manoel Cardozo Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A, Vivian Carla dos Santos Zuchetto - OAB:5258 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimar os patronos das partes acerca da Juntada de Informações de 

folhas 699/703, para requerer o que de direito no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 13587 Nr: 1982-76.2004.811.0018

 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: Antonio Sergio de Col, José Augusto Campana, 

Rosangela Ribeiro Campana, Lea Silvia Derenusso, Wilson Nelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Alves, Mário Lanza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iné Army Cardoso da Silva - 

OAB:8575/PR, Osvaldo Luiz Gabriel - OAB:8670/PR, Robinson Elvis 

Kades de Oliveira e Silva - OAB:16.854/PR, Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Certifico e dou fé, que em razão da publicação DJE nº 10218 não constar 

o nome do advogado substabelecido às fl.239, renovo a intimação da r. 

sentença fl. 254/257.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68749 Nr: 659-50.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Hélio Domingos, Rosa Moreira Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson da Matta, Maria Conceição Parra da 

Matta, Riolando Correa Souto Filho, Rosineia da Matta Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A

 Intimar Dr. Milton Queiroz Lopes, Patrono da parte requerida, do inteiro 

teor da decisão proferida na data de 05.10.2017, ref. 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39257 Nr: 3278-26.2010.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Macedo Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63252 Nr: 685-82.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide de Melo Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64909 Nr: 2180-64.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marta Ola Prestes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64858 Nr: 2131-23.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Alves Bertolino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64887 Nr: 2158-06.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Cristina Andrade Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42338 Nr: 2769-61.2011.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Nascimento Colinsque, Eva Aparecida da 

Graça Colinsque

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63240 Nr: 672-83.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane de Paula Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 27851 Nr: 392-25.2008.811.0018

 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: EDINETE DIAS DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89871 Nr: 1573-46.2017.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEL GREEN POWER SALTO DO APIACÁS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BONEFF PAZOS 

MAREQUE - OAB:189193

 Vistos etc.
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I - Eventual preclusão será analisada nos embargos, caso tenham sido 

aviados.

II - Certifique-se a eventual apresentação de embargos do devedor.

III - Após, manifeste-se a exequente, impulsionando o feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103497 Nr: 8512-42.2017.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enel Green Power Fazenda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Nunes de Oliveira - 

OAB:46.413-RJ, Catarina de Lima e Silva Borzino - OAB:134.228-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles de Souza Rodrigues 

- OAB:9874-B/MT

 Vistos etc.

I - Recebo os presentes embargos, pois tempestivos. Determino a 

autuação, em apenso, à execução fiscal e a medida cautelar fiscal.

II - Deixo para apreciar o pedido de suspensão da execução após a 

manifestação da Fazenda Pública, nos termos do art. 10 do CPC.

III - Intime-se o embargado para impugnar, querendo, os presentes 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, cf. art. 17 da LEF.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42522 Nr: 2950-62.2011.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdPGM, PdPM, MAG, KdPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Defiro o pedido de f. 71.

Com a juntada da informação do INSS, vista a parte para manifestar 

requerendo o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42523 Nr: 2951-47.2011.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdPGM, PdPM, MAG, KdPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por B.P.G.M, P.P.M e 

K.P.M representados por sua genitora Maria Aparecida Garcia em face de 

Donizete Aparecido Miranda.

Entre um ato e outro este Juízo determinou a remessa dos autos ao 

CEJUSC na tentativa de conciliar as partes (f. 132).

A sessão realizada restou frutífera, conforme se extrai do termo de f. 

143-144.

Instado a manifestar, o Ministério Público lançou às f.145, parecer 

favorável quanto à homologação do acordo entabulado entre as partes.

Vieram os autos conclusos. Decido.

Não há nos autos aparentemente vícios ou irregularidades capazes de 

gerar prejuízos aos menores, sendo a homologação medida cabível.

Forte em tais fundamentos, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes às f. 143-144, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, alínea 

“b” do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57269 Nr: 3508-97.2012.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdO, JAdO, DAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Angelica Cristina de 

Oliveira e Josivam Alves de Oliveira, representado por sua genitora Diná 

Alves Teixeira, em face de Josias Caldeira de Oliveira todos qualificados 

nos autos.

Recebida a inicial, determinou-se a citação do executado para pagar o 

débito.

Entre um ato e outro, consta juntada de acordo entabulado entre as partes 

para quitação do débito alimentar.

Adiante consta manifestação da parte autora pugnando pela extinção do 

feito ante o cumprimento da obrigação (f.115).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores 

devidamente recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Ciência ao MPE e as partes.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 37497 Nr: 1664-83.2010.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSG, MPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Deixo de apreciar pedido retro, eis que verifico já terem sido cumpridas as 

diligências determinada na decisão de f. 56.

As certidões de f. 67 e 73 informam a não localização do executado no 

endereço informado pela autora.

Assim, determino a intimação da autora para que apresente endereço 

atualizado do executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção anômala do feito.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação da autora, colha-se 

parecer do Ministério Público.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39359 Nr: 3380-48.2010.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFFdMA, RFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Luiz Felipe Ferreira de 

Melo, representado por sua genitora Rosangela Ferreira de Melo, em face 

de Adriano Almeida, todos qualificados nos autos.

Recebida a inicial, determinou-se a citação do executado para pagar o 

débito.

Entre um ato e outro, consta juntada de informação da parte autora de que 

o executado quitou integralmente o débito (f. 114).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores 

devidamente recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Ciência ao MPE e as partes.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39835 Nr: 294-35.2011.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdLJ, MGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Reinaldo Lima Junior, 

representado por sua genitora Marta Gomes Donato, em face de Reinaldo 

Lima todos qualificados nos autos.

Recebida a inicial, determinou-se a citação do executado para pagar o 

débito.

Entre um ato e outro, determinou-se a remessa dos autos ao CEJUSC com 

a finalidade de conciliação das partes.

Realizada a sessão, consta no termo que a parte exequente declara não 

haver débitos alimentares em face do executado, eis que foram 

devidamente quitados (f. 81-v).

Instado a manifestar, às f. 145 o Ministério Público lançou parecer 

pugnando pela extinção desta ação ante o cumprimento da obrigação (f. 

84).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores 

devidamente recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Ciência ao MPE e as partes.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89789 Nr: 1529-27.2017.811.0018

 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: Esly Sebastião Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana baptista Gusmão - 

OAB:3127-A

 Vistos etc.

Rejeito a preliminar suscitada, tendo em vista que o cumprimento da liminar 

deferida não induz à perda do objeto da ação. Ademais, há pedido 

cumulado de indenização por danos morais, sendo juridicamente 

impossível acatar a preliminar suscitada.

Manifestem-se as partes acerca das provas que desejam produzir, no 

prazo de 15 dias.

Após, conclusos para designação de audiência de instrução.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67933 Nr: 272-35.2015.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanildo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Lundren Tecidos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaida Beatriz Nunes de 

Carvalho - OAB:96864/MG

 Intimar Patrono da parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73326 Nr: 2806-49.2015.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Donizete Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG

 Intimar Patrono da parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74489 Nr: 3437-90.2015.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Tavares Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:11.259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:MT/4062

 Initmar Patrono da parte autora para que retire em cartório carta 

precatória, para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42398 Nr: 2827-64.2011.811.0018

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

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derci de Farias Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública 

Municipal em face de Derci de Farias Batista, visando o recebimento da 

dívida espelhada nas CDA’s de fl. 07/10.

Entre um ato e outro, à f. 49, a parte exequente requereu a extinção da 

execução alegando que a parte executada liquidou a dívida objeto desta 

ação.

É o breve relatório. Decido.

Considerando que a parte exequente informou o pagamento da dívida 

executada, a extinção do processo é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO por sentença EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

desconstituindo eventuais penhoras realizadas neste feito.

Custas pela parte executada.

Proceda-se as baixas necessárias em relação à penhora realizada nestes 

autos.

Sem prejuízo, certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 4557 Nr: 1685-11.2000.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. O. Queiroz, Maria José Oliveira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública 

Nacional em face de M.J.O. Queiroz e outro, visando o recebimento da 

dívida espelhada nas CDA’s de f. 04/14.

Entre um ato e outro, à f. 117, a parte exequente requereu a extinção da 

execução alegando que a parte executada liquidou a dívida objeto desta 

ação.

É o breve relatório. Decido.

Considerando que a parte exequente informou o pagamento da dívida 

executada, a extinção do processo é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO por sentença EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

desconstituindo eventuais penhoras realizadas neste feito.

Custas pela parte executada.

Proceda-se as baixas necessárias em relação à penhora realizada nestes 

autos.

Sem prejuízo, certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10022 Nr: 2-46.1994.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arq. Agron. de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo CREA MT em face de 

Joaquim Riva, visando o recebimento da dívida espelhada nas CDA de f. 

03.

Entre um ato e outro, à f. 120, a parte exequente requereu a extinção da 

execução alegando que a parte executada liquidou a dívida objeto desta 

ação.

É o breve relatório. Decido.

Considerando que a parte exequente informou o pagamento da dívida 

executada, a extinção do processo é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO por sentença EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

desconstituindo eventuais penhoras realizadas neste feito.

Custas pela parte executada.

Proceda-se as baixas necessárias em relação à penhora realizada nestes 

autos.

Tendo parte exequente renunciado ao prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77389 Nr: 850-61.2016.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joarez Trindade Silva, Sandra Pitteri Dobbins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Ferreira Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Bofi - OAB:30515/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INES VILELA DE CARVALHO - 

OAB:36826

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes acerca das provas que desejam produzir, no 

prazo de 10 dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76274 Nr: 389-89.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piovezan de Souza e Cia. Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welison Ataides dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JUNIOR GONÇALVES 

- OAB:8787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76691 Nr: 569-08.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Consórcio Interminicipal de Saúde da Região do Vale do 

Arinos.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 8830 Nr: 424-06.2003.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Amb. Rec. Nat. Renováveis
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. da Silva Santos, João da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O Conforme se depreende do documento de f. 85, foi 

realizada tentativa de penhora on line em que não se encontrou saldo na 

conta da parte executada. Após, a parte exequente requer novamente 

penhora on line.Entendo que, caso a penhora on line seja negativa, deve o 

credor indicar bens passíveis de penhora, [...]decurso do prazo sem a 

manifestação do exequente, arquivem-se os autos sem baixa na 

distribuição.Decorridos 05 (cinco) anos no arquivo provisório, abra-se 

vistas dos autos ao exequente para manifestar-se a respeito do disposto 

no § 4°, do art. 40 da LEF.Após, em caso de inércia da parte exequente, 

venham conclusos para eventual reconhecimento da prescrição.Abra-se 

vista dos autos à exequente, na forma do § 1°, do art. 40 da 

LEF.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43986 Nr: 1096-96.2012.811.0018

 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: Marcia Aparecida Pereira, Eder Ferreira Belarmino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Recebo o PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em todos os seus 

termos.

Processe-se em segredo de justiça, por força do contido no art. 189, II, do 

Código de Processo Civil.

Cite-se a parte executada, para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento 

das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no 

seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

 Consigno, fica a parte executada desde já advertida de que somente a 

comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar 

justificará o inadimplemento.

 Advirta-se a parte executada que o não pagamento ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

Anote-se que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até as 3 (três) pres¬tações anteriores ao ajuizamento 

da execução e as que se vencerem no curso do processo.

 O cumprimento da pena, por sua vez, não exime o executado do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Decorrido o prazo para pagamento, diga a parte exequente, em 3 (três) 

dias, sobre eventual justificação ou ausência dela e, após, abra-se vista 

ao Ministério Público.

Ciência ao MPE.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 93080 Nr: 3229-38.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: André Luis Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei da Matta, Ceila Garcia da Matta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte autora, em 

síntese, por equivoco na sentença proferida nestes autos (Ref.22), que 

homologou acordo entabulado entre as partes, sem observar a juntada de 

petição informando o descumprimento do acordo pela parte executada que 

pugnava pelo seguimento da execução.

Pois bem.

Compulsando com acuidade os autos denoto que assiste razão a parte 

embargante, eis que consta antes da sentença juntada de pedido da parte 

para dar seguimento à execução, noticiando o descumprimento do acordo 

entabulado antes mesmo de sua homologação.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS RECEBO os embargos e os PROVEJO 

para tornar sem efeito a sentença homologatória de Ref: 22.

Desde já DETERMINO a citação da parte executada, eis que já expedido 

mandado, para fins de cumprir com a decisão de Ref: 11.

P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-76.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LAZARETI FRAGNAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8009999-76.2015.8.11.0018 

REQUERENTE: MARIA JOSE LAZARETI FRAGNAN REQUERIDO: OI S.A 

DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Altere-se o registro dos autos para 

cumprimento de sentença. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-77.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MAVISON FERREIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

8010083-77.2015.8.11.0018 REQUERENTE: MAVISON FERREIRA XAVIER 

REQUERIDO: CLARO S.A. SENTENÇA Ausente o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Acostou-se aos autos o alvará judicial expedido 

em favor da patrona da autora (ID: 12106000) que foram devidamente 

pagos. É o breve relatório. Decido. Considerando a informação de que a 

parte reclamada quitou o débito, a extinção do processo é medida que se 

impõe. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, procedendo a baixa de eventuais restrições judiciais. 

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010384-24.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MAGALHAES STABILE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

E. M. H. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO)

 

8010384-24.2015.8.11.0018 REQUERENTE: ROBERTO CARLOS 

MAGALHAES STABILE FILHO REQUERIDO: E. M. H. COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S.A. SENTENÇA Ausente o relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Acostou-se aos autos os comprovante de 

depósito judicial no valor da condenação (ID: 10217608 e 10217602). A 

parte autora manifestou na petição de ID: 10796600, pugnando pelo 

levantamento do valor depositado nos autos e a extinção da ação pelo 

cumprimento da obrigação. É o breve relatório. Decido. Considerando a 

informação de que a parte reclamada quitou o débito, a extinção do 

processo é medida que se impõe. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo 

por sentença EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, procedendo a baixa de eventuais 

restrições judiciais. Expeça-se alvará para levantamento da quantia 

depositada nos autos, devendo ser observada a conta bancária indicada 

pelo requerente. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010502-63.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLPHO COSTA CANDIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA CORREIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010502-63.2016.8.11.0018 

EXEQUENTE: RODOLPHO COSTA CANDIDO EXECUTADO: CAMILA 

FERNANDA DE OLIVEIRA CORREIA DESPACHO INDEFIRO o pedido 

inserido no ID: 9005389, eis que é ônus que cabe a parte trazer aos autos 

endereço da parte requerida. Ademais, no caso dos autos verifico que a 

parte autora não realizou qualquer diligência neste sentido, visando 

descortinar o endereço da requerida. Intime-se a parte requerente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte 

requerida, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-44.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE VENANCIO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Audiência conciliação designada para 25/04/2018 13:30 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-51.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROINDUSTRIAL PSF LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

 

Decisão. Inicialmente, antes de analisar a possibilidade de receber o 

recurso, resta aferir a possibilidade de concessão da assistência 

judiciária gratuita. Por uma perfunctória e isolada leitura da lei n° 1.060/50 

seria de se concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária ? 

independentemente de qualquer comprovação ? já seria fator apto à 

necessária concessão judicial da assistência judiciária gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual, haja vista que se assim concordássemos, 

o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer declaração, mesmo que 

não exprimisse ela a verdade dos fatos. Contudo o art. 5°, inc. LXXIV, da 

CRFB determina que ?o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos?. A leitura do 

comando constitucional transcrito demonstra de forma clara e patente que 

o atual regramento positivo determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Utilizando 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, despesas processuais e os honorários advocatícios é 

que terá direito de ser agraciado com o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência, in verbis: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A Constituição 

Federal incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência 

jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Por isto, qualquer pessoa necessitada tem 

direito ao benefício suportando a sociedade, em verdadeiro custeio 

público, o ônus daquela impossibilidade financeira, ainda que momentânea. 

Não basta a simples declaração de que tratava o art. 4º da Lei 1.060/50 

cabendo ao magistrado atender ao preceito constitucional que exige prova 

da necessidade. Pessoa física que percebe rendimentos acima de três 

salários mínimos e que não comprova a impossibilidade de recolher custas 

judiciais e honorários advocatícios não faz jus ao benefício da AJG. (TJRS 

- AGI Nº 70052483682, 23ª Câmara Cível, Relator: João Moreno Pomar, j. 

em 16/12/2012). AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. BENEFÍCIO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE 

CUSTEAR O PROCESSO. PROVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. A 

Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) incluiu entre os direitos e garantias 

fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo 

Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, 

qualquer pessoa, tem direito ao benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita uma vez que demonstre não dispor de recursos para pagamento 

das despesas processuais, suportando a sociedade, em verdadeiro 

custeio público, o ônus daquela impossibilidade financeira, ainda que 

momentânea. Não basta a simples declaração de que tratava o art. 4º da 

Lei 1.060/50 para concessão do benefício, e é dever do magistrado 

atender ao preceito constitucional que exige prova da necessidade. 

Pessoa física que percebe rendimentos acima de três salários mínimos e 

que não comprova a impossibilidade de recolher custas judiciais e 

remunerar seu advogado não faz jus ao benefício da AJG. AGRAVO 

DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. (TJRS - AGI Nº 70046448908, 1ª 

Câmara Especial Cível, Relator: João Moreno Pomar, j. em 07/12/2011). 

Cumpre obtemperar, por oportuno, que o Juiz não é um ?expectador de 

pedras? que apenas observa passivamente o transcorrer processual 

para, somente ao final, julgar os pedidos. Não, o Poder Judiciário não pode 

tolerar o uso indiscriminado, e até falacioso, do benefício da assistência 

judiciária gratuita, sendo conivente com a evasão das taxas judiciárias. 

Depreende-se da leitura sistemática da lei n° 1.060/50, após uma filtragem 

constitucional com a lente do art. 5°, inc. LXXIV, da CRFB, que não devem 

ser agraciados com a assistência judiciária gratuita aqueles que não 

comprovarem sua hipossuficiência financeira, sendo certo que apenas a 

mera e simples declaração não é apta, nos termos do aludido dispositivo 

constitucional. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à 

parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios 

constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da 

causa. No mais, a parte interessada não trouxe outros documentos 

suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, 

despesas processuais e sucumbência, o que facilmente poderia ser 

obtido com a juntada de documentos, como cópia da última declaração do 

imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, bem como 

cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda 

mensal, e de eventual cônjuge. Outrossim, sendo as custas judiciárias um 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 431 de 706



recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário, 

sendo imperioso o indeferimento de pedidos de justiça gratuita quando o 

pseudo beneficiário não comprova sua situação de hipossuficiência. É 

relevante consignar que, independentemente da comprovação ? ainda que 

mínima ? da pobreza do requerente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Ademais, é de bom alvitre 

ressaltar que se restar demonstrado que o requerente detém uma 

condição financeira tal que, alheio ao mero questionamento de dúvidas 

acerca de sua possibilidade de arcar com as custas processuais, 

demonstrem que a declaração de pobreza/hipossuficiência não reflete a 

realidade, pode ele ser responsabilizado pelo delito previsto no artigo 299, 

caput, do CP, posto que a conduta se amoldaria na 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). No presente caso a parte autora é 

produtor rural, consoante qualificação constante na petição inicial, de 

modo que, certamente, possui recursos suficientes para suportar 

eventuais custas. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Intime-se o recorrente para realizar o 

preparo no prazo de 48 horas, como determina o art. 42, §2º da Lei 

9.099/95 e a Súmula 08 das Súmulas da Turma Recursal Única do TJ/MT, 

sob pena de deserção. Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, 

conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito ?

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-60.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDLEIDE FERNANDES DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010002-60.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: EDLEIDE FERNANDES DA SILVA SOUZA REQUERIDO: SKY 

BRASIL SERVICOS LTDA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença (IDs: 8959625 e 10391027), INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3.Altere-se registro dos autos para cumprimento 

de sentença. 4, Oportunamente tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010409-03.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA CORDEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (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 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010409-03.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: MIRIA CORDEIRO DE SOUZA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), e pague o valor 

remanescente indicado pelo exequente; 2. Ultrapassado o aludido prazo, 

com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3.Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, devendo 

ser observada a conta bancária indicada pelo exequente. 4. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 5. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-93.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA SUPERAVIT BILAC LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010403-93.2016.8.11.0018 REQUERENTE: BRUNO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: EDITORA SUPERAVIT BILAC LTDA - ME DESPACHO 

DEFIRO o pleito inserido no ID: 8958329. Oficie-se do2º Cartório de Serviço 

Notarial de Juara, para retirar as restrições indevidas em nome do Autor, 

com protocolos de número 95882, e 96937. Intime-se o autor para em 05 

(cinco) dias apresentar endereço atualizado da parte requerida, sob pena 

de extinção. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000135-65.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SENA DATSCH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000135-65.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO EXECUTADO: 

LEONARDO SENA DATSCH Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original 

junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo 

Sr. Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, 

carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a 

penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta 

deste Juizado Especial (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o 

executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei 

n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 

respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000134-80.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:
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FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000134-80.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO EXECUTADO: MARIO 

FERREIRA Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório 

deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e 

JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a 

mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o 

débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada 

data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010185-41.2011.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

E. P . SOARES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SAVOINE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010185-41.2011.8.11.0018 

EXEQUENTE: E. P . SOARES - ME EXECUTADO: JOSE CARLOS SAVOINE 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Embargos à execução, em que a parte 

embargante-executada opôs-se à cobrança aqui ajuizada pelo 

embargado-exequente, consubstanciada no cheque emitido por aquele, 

mas devolvido sem compensação. Alega a ocorrência de desacordo 

contratual com terceiro que recebeu o cheque, o que motivou a sustação 

da cártula. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de improcedência dos embargos 

opostos. Conforme consta nos embargos, o cheque aqui executado pelo 

embargado, no valor de R$ 19.800,00, foi emitido pelo embargante em 

favor de um terceiro de nome Amiraldo Rezende; do que se conclui de 

forma incontroversa que o título circulou por meio de endosso. Os 

argumentos apresentados pelo embargante não possibilitam desconstituir 

a dívida oriunda do cheque objeto desta execução, pois encontram óbice 

no princípio da autonomia dos títulos de crédito (art. 887 CC). Tal 

autonomia caracteriza-se pela independência das obrigações assumidas, 

ou seja, a obrigação que o devedor criou ao assinar o título de crédito 

independe da obrigação que deu causa à sua existência. Ora, o cheque é 

um título não-causal, que goza de autonomia entre as obrigações, 

impedindo que questões relativas ao negócio jurídico que a originou sejam 

arguidas como defesa em face de terceiro de boa-fé adquirente do título. 

A lei do cheque (n. 7.357/85) estabelece em seu art. 13 que “As 

obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”; e em 

seu art. 25, prevê que “Quem for demandado por obrigação resultante de 

cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações 

pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o 

portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”. Portanto, 

as alegações de que houve desacordo contratual com terceiro por 

descumprimento de contrato não possuem força para desconstituir o 

cheque dele decorrente e eximir o embargante-executado de honrar a 

obrigação que assumiu quando de sua emissão. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. CHEQUE. ENDOSSO. 

DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO SUBJACENTE. INOPONIBILIDADE DAS 

EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA 

ABSTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJRS – 

Recurso cível n. 71005146816, Segunda Turma Recursal Cível, Relator: 

Cintia Dossin Bigolin, julgado em 05/11/2014). Ainda que o contrato de 

arrendamento que originou a emissão do cheque faça menção a esta, a 

inoponibilidade de exceções a terceiros de boa-fé prevista no art. 25 da 

Lei do cheque prevalece sobre essa alegada vinculação, justamente pelo 

princípio da autonomia dos títulos de crédito. De outra banda, há notícia 

nos autos, de ação de rescisão contratual, ajuizada pelo embargante no 

juízo comum (código Apolo 43568), visando dentre outros pedidos, a 

inexigibilidade dos cheques, sendo um deles, o ora aqui executado. 

Contudo, verifica-se que a sentença decidiu pela improcedência da 

demanda, o que por consequência, manteve a exigibilidade do título. Mas, 

ainda que tivesse sido julgada procedente, não teria o condão de impedir a 

execução do cheque, máxime se comprovada a má-fé do adquirente da 

cártula, o que não restou aqui demonstrada. Somente houve necessidade 

de aguardar a decisão de mérito no feito em referência por conta da 

liminar que suspendia a exigibilidade do cheque. Em conclusão, 

considerando a exigibilidade do cheque ora executado, bem como a 

inoponibilidade das alegadas exceções, a improcedência dos embargos é 

medida que se impõe. Diante da fundamentação exposta, e do que mais 

constam nos autos, JULGO improcedentes os Embargos opostos pelo 

executado; e o faço com resolução de mérito (art. 487, inciso I do 

CPC/2015). Condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios no montante de 10% sobre o valor dado à causa nos 

embargos, nos termos do art. 55, inciso II da Lei 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado desta decisão, prossiga-se com a presente execução, 

INTIMANDO-SE a parte exequente para requerer o que entender pertinente 

no prazo de quinze dias. Intime-se. Cumpra-se. 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. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-05.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000085-05.2018.8.11.0018 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: KARINE DE GOIS 

CONRADI Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Preenchidos os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da detida análise da 

exposição fática, verifico que a autora merece o deferimento da medida 

liminar pleiteada. Explico. Trilhando o entendimento explicitado no 

Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o 

magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo 

anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – 

sentença -, cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da 

medida almejada são o requerimento, probabilidade do direito, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 
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do processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. A verossimilhança está configurada nos autos pela comprovação 

de pagamento da fatura que constava em atraso no próprio sistema da 

empresa de telefonia móvel, bem como o periculum in mora, uma vez que a 

reclamante necessita da utilização do serviço contratado para 

comunicar-se, sendo que a suspensão do serviço vem causando 

prejuízos e, caso não seja determinado que a reclamada o reestabeleça 

imediatamente, certamente causará outros de difícil reparação. Subsistem 

os requisitos ensejadores da concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela, pela suficiência das provas apresentadas até o momento – 

verossimilhança das alegações (comprovação de fatura paga) – e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir do não 

reestabelecimento do serviço, ainda que pendente a oitiva da parte 

adversa e eventual instrução. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - art. 300, § 3º do NCPC, e até por 

ocasião do julgamento final do mérito, poderá perfeitamente ser revogada 

a decisão, tornando a anotação a produzir seus regulares efeitos, sem 

qualquer prejuízo ao credor. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, preenchidos 

os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA para determinar que a reclamada reestabeleça os serviços 

contratados em favor da reclamante, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). EXPEÇA-SE ofício a reclamada, 

solicitando o cumprimento da presente decisão. Inverto o ônus da prova, 

em favor da parte reclamante. Já designada AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

intime as partes com a ADVERTÊNCIA a parte requerente de que o 

processo será extinto e esta parte condenada nas despesas e custas, 

quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências 

do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Cite-se a parte requerida a respeito da 

ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95, bem como os intimem para 

participarem da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. 

Caso reste infrutífera a tentativa conciliatória, o requerido tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem suas 

contestações. Apresentada a defesa, a parte autora tem o mesmo prazo – 

5 dias, para apresentar impugnação. Após, concluso para deliberação. 

Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. JUARA, 5 de abril de 

2018.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 68349 Nr: 495-85.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael dos Anjos Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MICHAEL DOS ANJOS VIANA, Cpf: 

04893878107, Rg: 2463968-0, Filiação: Jorge Marinho e de Rosalia dos 

Anjos Viana, data de nascimento: 07/04/1995, brasileiro(a), natural de 

Matupá-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 9628-4533/996572613. 

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: DISPOSITIVO.ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos 

consta, julgo parcialmente procedente a denúncia, para condenar o 

acusado Michael dos Anjos Viana, pela prática do crime de dano 

qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal), de 

modo que passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita 

observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.No que tange 

aos demais delitos, nos termos do art. 61 do CPP, extingo a punibilidade de 

Michael dos Anjos Viana, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal 

para reconhecer o implemento da prescrição da pretensão punitiva 

estatal.DOSIMETRIA DO DELITO DE DANO QUALIFICADO. Estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de 

detenção e dez dias-multa.Não verifico a presença de circunstâncias 

agravantes.Verifico ainda que o denunciado há época dos fatos possuía 

19 (dezenove) anos de idade, no entanto, considerando que a pena foi 

fixada no mínimo legal deixo da aplicar a atenuante relativa a menoridade 

do acusado (artigo 65, inciso I, do Código Penal). Não há nenhuma causa 

de aumento ou diminuição de pena presente nestes autos.Fixo, portanto, a 

pena de multa em 10 dias-multa e, considerando a capacidade econômica 

do réu, arbitro o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo 

vigente à época dos fatos. Em análise novamente do artigo 59 

(circunstâncias judiciais acima), bem como dos artigos 33 e 34 do Código 

Penal e a pena final aplicada ao caso concreto, estabeleço o regime 

aberto para o início do cumprimento da pena.Em face da natureza do 

delito, não cabe a conversão em penas restritivas de direito (CP, 

44).Tendo em vista que a pena é inferior a dois anos, o sentenciado faz 

jus ao sursis do artigo 77 do Código Penal, devendo o réu cumprir as 

seguintes condições pelo prazo de dois anos: a) proibição de frequentar 

bares, boates e afins. b) proibição de ausentar-se da comarca onde 

reside, sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a 

juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.Condeno o 

réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo 

Penal.Por fim, concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, uma 

vez que inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal 

nos presentes autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cientifique-se o 

Parquet.

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, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 06 de abril de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 89746 Nr: 1500-74.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clebison Jack Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Jorge de Oliveira 

Rodrigues - OAB:54.011/DF

 "Vistos etc,

Diante da renúncia do advogado nomeado anteriormente, nomeio como 

advogado do acusado o Dr. Pedro Jorge de Oliveira Rodrigues, OAB 

54011/DF, que deverá ser intimado para apresentar as razões do recurso 

interposto pelo antigo procurador.

Diante da nomeação fixo o valor de 5 URH (conforme tabela da OAB MT), 

devendo o advogado ser intimado para apresentar as razões do recurso 

interposto.

Após a apresentação das razões, vistas ao Ministério Público para 

apresentar suas contrarrazões e em seguida remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do recurso interposto.

Cumpra-se.

Às providências.

Juara/MT, 3 de abril de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito"

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 109317 Nr: 2693-90.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Thiego Barbosa, Romário de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIAS THIEGO BARBOSA, Cpf: 

04634109123, Rg: 2406822-5, Filiação: Marinalva Barboa de Almeida, data 

de nascimento: 24/11/1990, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, 

solteiro(a), auxiliar de pedreiro, Telefone (66) 9710-8335 e atualmente em 

local incerto e não sabido ROMÁRIO DE SOUZA SILVA, Cpf: 

05868911105, Rg: 2178538-4, Filiação: João Luiz da Silva e de Jacirene de 

Souza, data de nascimento: 08/06/1994, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), marceneiro/serviços gerais, Telefone 

9695-3465/9999-7505. 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: Face o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia 

ELIAS THIEGO BARBOSA como incurso nas penas doartigo 2°, parágrafos 

2° e 3°, da Lei 12.850/2013, ROMÁRIO DESOUZA SILVA, vulgo “Romarinho 

ou Gago”, RAUL CEZAR DE OLIVEIRACONRADI, FÁBIO ALMEIDA DOS 

SANTOS, vulgo “Beiçola”, RENATONASCIMENTO DE OLIVEIRA e CLEBER 

FERREIRA NOGUEIRA, vulgo“Porquinho”, como incursos nas penas do 

artigo 2°, parágrafos 2°,da Lei 12.850/2013 (Fato 01); e artigo 157, §3º, 

segunda parte,c/c artigo 61, inciso II, alínea “c” (recurso que dificultou 

outornou impossível a defesa do ofendido) (Fato 02) todos do 

CódigoPenal, e ELIAS THIEGO BARBOSA e ROMÁRIO DE SOUZA SILVA, 

vulgo“Romarinho ou Gago”, como incursos no artigo 14 da Lei 

n°10.826/03, em concurso material de crimes, requerendo que recebidae 

autuada esta, sejam eles citados para responderem aos termos 

daacusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se orito 

ordinário até final condenação.

Despacho: Vistos em correição. RECEBO a denúncia ofertada em 

desfavor de ELIASTHIEGO BARBOSA como incurso nas penas do artigo 

2°, parágrafos 2° e 3°, da Lei 12.850/2013,ROMÁRIO DE SOUZA SILVA, 

vulgo “Romarinho ou Gago”, RAUL CEZAR DE OLIVEIRA CONRADI,FÁBIO 

ALMEIDA DOS SANTOS, vulgo “Beiçola”, RENATO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA e CLEBER FERREIRA NOGUEIRA, vulgo “Porquinho”, como 

incursos nas penas do artigo 2°,parágrafos 2°, da Lei 12.850/2013 (Fato 

01); e artigo 157, §3º, segunda parte, c/c artigo 61, inciso II,alínea “c” 

(recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido) (Fato 

02) todos doCódigo Penal, e ELIAS THIEGO BARBOSA e ROMÁRIO DE 

SOUZA SILVA, vulgo “Romarinho ouGago”, como incursos no artigo 14 da 

Lei n° 10.826/03, em concurso material de crimes, por,preliminarmente, 

vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo 

Penal e aausência das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma 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, JEFFERSON LUCAS DE 

LIMA EVANGELISTA, digitei.

Juara, 09 de abril de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001367-91.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU NERVIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA 

QUERENDO, NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA. JUÍNA , 7 de abril de 2018. ROSANE INES NOATTO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000327-40.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMINIA DA SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000327-40.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS VIEIRA REQUERIDO: HERMINIA DA SILVA 

VIEIRA VISTOS ETC. Recebo a inicial, pois preenche os requisitos do art. 

319, do CPC. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. Em relação à 

antecipação de tutela, a mesma será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300, do CPC. No caso 

em tela, vislumbro estar demonstrados, de forma cristalina, a probabilidade 

do direito bem como haver fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, mormente pela necessidade da nomeação do Autor como 

curador provisório de sua genitora para que o mesmo possa zelar pelos 

interesses da interditanda. Ante ao exposto e por tudo que dos autos 

constam, DEFIRO o pedido liminar para nomear o Sr. LUIZ CARLOS VIEIRA 

como Curador Provisório de HERMINIA DA SILVA VIEIRA. Outrossim, nos 

termos do art. 751, do CPC, designo o DIA 15 DE MAIO DE 2018, ÀS 16:00 

HORAS, para audiência de interrogatório da interditanda. CITE-SE a 

interditanda e a parte interessada. Notifique-se o Parquet. O prazo para 

impugnação do pedido será de 15 (quinze) dias, a contar da audiência, 

nos termos do art. 752, do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína, 14 de março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000962-55.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARVALHO E SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMAEL FREITAS GUEDES OAB - RO2596 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONALICE RODRIGUES DE BONA SARTOR (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000962-55.2017.8.11.0025 AUTOR: 

ANTONIO CARVALHO E SILVA JUNIOR RÉU: MONALICE RODRIGUES DE 

BONA SARTOR VISTOS ETC. RECEBO a inicial, pois preenche os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Processe-se em 

segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código 

de Processo Civil. DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o DIA 16 DE MAIO 

DE 2018, ÀS 17h:00min.. CITE-SE a representante do Requerido, por 

mandado, e INTIME-SE o Autor a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de advogados e testemunhas, independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência deste em extinção e 

arquivamento do processo e a daquela em confissão e revelia. Na 

audiência, se não houver acordo, poderá a Requerida contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à 

ouvida de testemunhas e julgamento dos autos. Notifique-se o parquet. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína, 22 de março 
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de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000756-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Certifico que a contestação é tempestiva.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109491 Nr: 2316-06.2015.811.0025

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FREDERICO DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FLS. 678/679: "V I S T O S, ETC. [...] Nesse passo, defiro o 

pedido incidental formulado pela autora, declarando suspensa a 

exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II do CTN bem como 

reconhecendo o direito de emissão da CND a que alude o art. 206 do 

mesmo Codex, exclusivamente quanto ao débito objeto das CDAs 2017253 

e 2017220896, não abrangendo essa decisão eventuais débitos de outra 

natureza ou relação jurídica. Oficie-se à SEFAZ/MT comunicando a 

decisão, bem como intimem-se as partes. Empós, cumprida a ordem, 

tornem conclusos na ordem cronológica, para sentença."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 136387 Nr: 853-24.2018.811.0025

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ZENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMAR ABILIO BOTTEGA - 

OAB:3882/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso presente, não obstante as longas laudas do pedido incidental, há 

somente dois curtos trechos que concretamente apontam o motivo da 

pretensão, um nonde o autor afirma que pelo longo tempo de tramitação da 

ação (desde 1990) se verifica que a postura da devedora é não pagar 

seus credores e noutro em que afirma existir confusão patrimonial entre 

os sócios e a pessoa jurídica, tudo de modo absolutamente abstrato e 

generalista.Sendo assim, antes mesmo de receber o incidente e 

determinar a intimação do suposto responsável pela ocultação patrimonial, 

determino que o autor emende o pedido incidental, indicando quais atos 

caracterizam ocultação/confusão ou blindagem patrimonial ou desvio de 

finalidade da pessoa jurídica, bem como explicite porque razões somente 

um dos sócios da devedora foi incluído no polo passivo do procedimento. 

Prazo de 5 dias.Emendada a peça ou omisso o requerente, conclusos 

para decisão.Publique-se.Juína (MT), 06 de abril de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 132996 Nr: 4468-56.2017.811.0025

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPO E LAVOURA MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO ANA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA, 

DEJAIME JESUS DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse mesmo passo:“A regra geral adotada no ordenamento jurídico 

brasileiro é aquela prevista no art.500 doCC/022, que consagra a Teoria 

Maior da Desconsideração, tanto na sua vertente subjetiva quanto na 

objetiva. Salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais, 

somente é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando 

verificado o desvio de finalidade(Teoria Maior Subjetiva da 

Desconsideração), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de 

fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou quando 

evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva da 

Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de 

separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios” 

(STJ, REsp nº. 970.365/SP, Rel.: Min. Castro Meira).No caso presente, 

acha-se bem demonstrada a alegação de desvio de finalidade e suposta 

fraude contra credores, razão porque, recebo o incidente e determino, 

nos moldes do que preconiza o art. 135 do NCPC, determino a citação dos 

sócios da devedora, indicados na inicial do incidente, a manifestarem-se 

sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, no prazo de 

lei.Enquanto perdurar o incidente, estará suspensa a ação principal ex vi 

da norma do art. 134, § 3º do mesmo Código de Ritos.Procedida a citação, 

certifique-se quanto ao prazo de resposta e havendo manifestação, vistas 

ao autor para contraditório e indicação de provas que eventualmente 

pretenda produzir.Publique-se.Às providências.Juína (MT), 07 de abril de 

2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106330 Nr: 745-97.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 V I S T O S, Trata-se de pedido de cumprimento de sentença consistente 

em obrigação de fazer, fundada no dever do guardião permitir que a 

genitora, ora Exeqüente, visite a infante Ana Julia dos Santos Godoy.Em 

que pese a alegação da genitora de que o acordo firmado nos autos lhe 

daria o direito de ficar com a criança durante as férias escolares do meio 

e do final de cada ano, e, ainda, o direito de visitá-la e de tê-la em sua 

companhia um final de semana, quando viesse/estivesse em Juína, tais 

argumentações diferem das constantes carreadas ao feito, uma vez que o 

Estudo Social realizado com os envolvidos (fls. 61/63), consta que fora 

relatado que as visitas por parte da genitora seriam livres.Assim, ante o 

imbróglio do caso em tela e, considerando, que não restou especificado na 

sentença homologatória do acordo entabulado, os termos fidedignos que 

foram objeto da avença hei por bem determinar a intimação do Executado, 

para, que se manifeste sobre o pedido de cumprimento de sentença de fls. 

91/96, no prazo de 05 (cinco) dias.Com aporte da manifestação ou o 

decurso do prazo, tornem os autos conclusos.Intime-se a causídica que 

firmou a petição retro, para que regularize a representação processual, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 6 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94028 Nr: 2222-29.2013.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 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:

 DESPACHO FL. 210: "Vistos, I. INTIME-SE pessoalmente a parte Autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, §1º, CPC), juntar aos autos 

procuração outorgada a advogado devidamente inscrito na OAB, a fim de 

regularizar sua representação processual, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito. II. Cumprido o item I, tornem-me os autos. III. Caso 

contrário, INTIME-SE o Requerido para, no prazo de 10 (dias), requerer o 

que entender de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106453 Nr: 807-40.2015.811.0025

 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: SANDRA APARECIDA PIRES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 807-40.2015.811.0025 – Código 106453

Autora: Sandra Aparecida Pires Moreira

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

V I S T O S,

 Cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer, por meio da qual 

pretende a autora o restabelecimento, em sede de antecipação dos efeitos 

da tutela, de seu benefício previdenciário (auxílio-doença), salientando que 

a cessação do pagamento se deu por mera arbitrariedade da autarquia 

previdenciária, na medida em que permaneceria incapacitada para suas 

atividades laborais.

Aduz ter sido diagnosticada com tendinopatia do ombro direito que implica 

em limitação da abdução e dores freqüentes, além de dor no punho e mão 

direitos o que não foi superado por tratamento médico, ainda, e, portanto, 

motiva a continuação/restabelecimento do benefício.

Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, há que se 

restringir o objeto da cognição judicial aos elementos autorizadores da sua 

concessão, ou seja, verossimilhança das alegações e plausibilidade do 

direito invocado, associados à urgência/necessidade de concessão da 

medida de forma anterior ao mérito.

Nesse diapasão, é totalmente descabida a pretensão antecipatória por não 

vir escudada em prova alguma que possa significar, ainda que de forma 

distante, o requisito da probabilidade do direito reclamado.

Aliás, muito ao contrário, se trata de pretensão voltada a questionar 

laudos e decisões médicas de peritos técnicos do órgão federal, o que, à 

toda evidência, possui presunção de veracidade que não autoriza a 

desconsideração pela pura e simples afirmação de que as dores ou 

enfermidades continuam.

Colho da jurisprudência abalizada:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TUTELA ANTECIPADA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. 

ATESTADO MÉDICO PARTICULAR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. 1. De acordo com o 

artigo 273 do CPC, o juiz pode antecipar os efeitos da tutela pretendida 

desde que, havendo prova inequívoca, se convença da verossimilhança 

da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. 2. Pelo próprio teor da decisão agravada já é possível 

perceber que a medida antecipatória da tutela foi deferida sem o 

preenchimento dos requisitos legais. Com efeito, gozando a perícia médica 

realizada pela autarquia previdenciária de presunção de legitimidade, um 

dos atributos do ato administrativo, somente por meio de prova inequívoca 

em sentido contrário seria possível reconhecer a incapacidade do autor. 3. 

Não se mostra razoável autorizar a concessão do benefício assistencial 

ao deficiente com base, exclusivamente, em atestado médico particular, 

quando dissidente do resultado constatado na perícia médica oficial. Há 

induvidosamente, frágil elemento probatório que repele a concessão da 

excepcional antecipação de tutela sem a realização de perícia médica 

judicial determinada para este fim. 4. Precedentes. 5. Agravo de 

instrumento provido para revogar a decisão agravada” (TRF-5ª Região, 

AG 25414920134059999, Relator: Desembargador Federal Bruno Teixeira, 

Quarta Turma).

Assim, ausente a prova inequívoca do direito suscitado, rejeito a 

pretensão antecipatória.

No que tange ao pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, 

defiro-os, porque presentes os requisitos exigidos pela Lei nº 1.060/50.

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a presente ação no 

prazo legal (CPC, art. 183).

Caso sejam alegadas matérias preliminares ou juntado documentos na 

peça de contestação, abra-se, de imediato o prazo para impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 9 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106453 Nr: 807-40.2015.811.0025

 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: SANDRA APARECIDA PIRES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ausente a prova inequívoca do direito suscitado, rejeito a 

pretensão antecipatória.

No que tange ao pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, 

defiro-os, porque presentes os requisitos exigidos pela Lei nº 

1.060/50.CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal (CPC, art. 183).Caso sejam alegadas matérias 

preliminares ou juntado documentos na peça de contestação, abra-se, de 

imediato o prazo para impugnação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às

Citação

Citação Classe: CNJ-300 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR

Processo Número: 1001289-97.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

CLARI JOSE STUANI OAB - MT21949/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Certifico que procedi nesta data a habilitação dos advogados do 

requerido, Sr. Oswaldo Lopes de Souza e Sr. Clari José Stuani . Intimar a 

parte requerida, na pessoa de seus advogados, para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 3.968,45 (três mil, novecentos e sessenta e oito reais e 

quarenta e cinco centavos), no prazo de 3 (três ) dias ou nomear bens à 

penhora. ADRIANA FRANCISCA NETO Analista Judiciária

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000934-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO EMILIO PETRY (AUTOR)

JORGE LUIS HERMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES OAB - MT3666/O (ADVOGADO)

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELESSANDRO PEREIRA BARBOSA (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da certidão 

de ID. 12612492. JUÍNA, 9 de abril de 2018. Atenciosamente, 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107891 Nr: 1526-22.2015.811.0025

 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: ARLENE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO NEITON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THADEU GUERRA E 

SILVA - OAB:MT 16.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em Vista o Despacho de fls.142, redesignando a audiência para o 

dia 26 de abril 2018 as 15h 15 minutos, INTIME-SE a parte autora recolha o 

Valor da Diligência correspondente.

Citação

Citação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000451-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO RS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL PRAZO: 15 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1000451-23.2018.8.11.0025; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129)/[Classificação de créditos]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FRIGORIFICO RS LTDA - ME Parte Ré: RÉU: CREDORES Pessoa(s) a 

ser(em) intimada(s) AUTOR: FRIGORIFICO RS LTDA - ME RÉU: CREDORES 

Data de Distribuição da Ação: 03/04/2018 18:24:23. FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) CREDORES(S) abaixo qualificado(s), para 

que apresentem suas habilitações e/ou Divergência perante o 

administrador Judicial, nos termos da Lei 11.101/2005. RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de Recuperação Judicial ajuizado por FRIGORÍFICO RS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente qualificado e 

representada nos autos.Aduz a Empresa que em meados do ano de 2010 

começou a sofrer reflexos negativos em razão da política do BNDES, o 

que resultou em grande dificuldade em comercializar seus produtos de 

modo a satisfazer seus custos operacionais. Além disso, ressalta em sua 

peça exordial que atualmente com a crise econômica e fincanceira, 

somente conseguirá superar a crise com a intervenção do Poder Judiciário 

por meio do Pedido de Recuperação Judicial. Após o ingresso da presente 

ação, o M.M Juiz da 2° Vara de Cível de Juína /MT Dr. Raul Lara Leite, 

DEFERIU o processamento da Recuperação Judicial objetivando conforme 

a decisão Id. 12581965 promover a preservação em presarial, sua função 

social e o estímulo a atividade econômica. Além disso, NOMEOU como 

administrador Judicial a empresa Fortunato Consultoria Financeira e 

Empresarial LTDA - EPP, conforme Inicial/ Decisão do Processo em 

epígrafe. Relação Nominal dos Credores Valor e Classificação (em anexo) 

ADVERTÊNCIA: Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no 

parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações 

ou suas divergências quanto aos créditos relacionados . Eu, FRANKLIN 

JOILSON ALVES BASTOS, digitei. JUÍNA, 9 de abril de 2018 FRANKLIN J. 

ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117846 Nr: 186-09.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PRADO, Carlos Roberto Pires 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR os réus CARLOS ALBERTO PIRES PEREIRA e 

JOSÉ ROBERTO PRADO como incursos nas penas do art. 155, § 4º, inciso 

I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Em observância as 

diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da 

pena:DO RÉU CARLOS ALBERTO PIRES PEREIRAPena: reclusão, de 2 

(dois) a 8 (oito) anos, e multa.1º FASEAnalisando as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se 

que:1.Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de 

sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de 

reprovabilidade do tipo penal;2.Antecedentes: o réu não possui maus 

antecedentes criminais. (...) artes, DETERMINO as seguintes 

providências:01) EXTRAIA-SE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA;02) 

COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (art. 

595 da CNGC/MT);03) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de 

Identificação;04) INTIME-SE os réus para, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetuar o pagamento da multa ou comprovar sua impossibilidade, caso em 

que a execução fiará suspensa até a data do seu livramento, 

observando-se o art. 1.598 e seguintes da CNGC.05) PROVIDÊNCIAS 

quanto à execução da multa.EXPEÇA-SE as certidões de honorários 

determinada nos autos, ANOTANDO-SE no relatório nos termos do art. 306 

da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas à e. 

CGJ.P.I.C.CIÊNCIA ao Ministério Público.Juína-MT, 07/03/2018 VAGNER 

DUPIM DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 39359 Nr: 3280-77.2007.811.0025

 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): JORGE HENRIQUE FELTEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Vistos,

Diante da certidão do Sr. Meirinho (fl. 97-100), dando conta de que não foi 

possível proceder a restituição do veículo, em razão de Processo 

Administrativo, OFICIE-SE ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, encaminhando-se cópia da 

sentença para ciência.

No mais, havendo Procedimento Administrativo, DEVERÁ o réu postular a 

restituição do veículo diretamente naquele órgão.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129830 Nr: 2392-59.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUCIANO MARCEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Vistos,Em razão da constatação de que o recuperando MARCOS 

LUCIANO MARCEL preenche os requisitos para a progressão do regime 

fechado para o semiaberto, CONCEDO o benefício da PROGRESSÃO DE 

CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME SEMIABERTO.Para tanto, 

ADMOESTO o recuperando acerca dos deveres constantes da Portaria n. 
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4/2015/3ª V., alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª V deste Juízo 

(MONITORAMENTO ELETRÔNICO), bem como que o descumprimento de 

qualquer dos deveres constantes dos artigos 3º a 6º da aludida portaria 

implicará REGRESSÃO CAUTELAR do regime semiaberto para o fechado 

(art. 50, V e art. 118, I, ambos da LEP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 39359 Nr: 3280-77.2007.811.0025

 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): JORGE HENRIQUE FELTEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Vistos,

Diante da certidão do Sr. Meirinho (fl. 97-100), dando conta de que não foi 

possível proceder a restituição do veículo, em razão de Processo 

Administrativo, OFICIE-SE ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, encaminhando-se cópia da 

sentença para ciência.

No mais, havendo Procedimento Administrativo, DEVERÁ o réu postular a 

restituição do veículo diretamente naquele órgão.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 47934 Nr: 509-58.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO FRIGOFORTE, ROBERTO 

VERONESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT, VIVIANE 

GASPARELO SANTI - OAB:12.250/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107861 Nr: 1505-46.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183278172

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 107861.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - RONDONÓPOLIS ( TJMT )

Data de Envio: 06/04/2018 17:11:58

Assunto: META 1 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000405-34.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT0005389A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000405-34.2018.8.11.0025 REQUERENTE: MARINA COELHO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Intime-se a autora para emendar a 

petição inicial, juntando aos autos certidão de honorários expedida pela 

Escrivania do Juízo, no prazo de 15 dias. Às providências. Juína/MT, 9 de 

abril de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº030/2018-CA

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, 

MERITISSIMA JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA 

DE MIRASSOL D’OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA 

FORMA DA LEI;

Considerando a Portaria nº 382/2014-PRES, de 02 de outubro de 2014, 

que regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

o controle de frequência, bem como, a prestação de serviços 

extraordinários e disciplina o banco de horas e a utilização dos créditos;

Considerando a decisão Presidencial nos autos de Pedido de Providências 

nº 128/2017 (CIA 0133611-76.2017.8.11.0000), requerido pelo Sindojus – 

Sindicato dos Oficiais de Justiça/Avaliadores do Estado de Mato Grosso, 

concernente a solicitação de alteração do parágrafo terceiro da Portaria n. 

382/2014-PRES;

Considerando que a Central de Mandados desta Comarca funciona das 13 

às 19 horas, laborando, tão somente, com um servidor;

RESOLVE:

Art. 1º ESTABELECER que o registro de ponto dos Oficiais de Justiça 

desta comarca, seja realizado na Central de Mandados, em um único 

registro manualmente, duas vezes por semana, às segundas e 

quintas-feiras, no período entre às 13 (treze) horas e 18 (dezoito) horas, 

e sempre que estiverem escalados para o plantão.

§ 1º DETERMINAR que nos feriados ou ponto facultativos, ocorridos as 

segundas e quintas-feiras, o registro do ponto dos Oficiais de Justiça seja 

realizado no primeiro dia útil subsequente.

Art. 2º INFORMAR que, casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do 

Foro desta Comarca.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor nesta data.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, dando-se ciência aos Oficiais de 

Justiça desta Comarca, bem como, encaminhando-se cópia ao Presidente 

do Egrégio Tribunal de Justiça, ao Departamento de Recursos Humanos, à 

Central de Mandados e as Secretarias das Varas, Juizado Especial e 

CEJUSC.

Mirassol D’ Oeste, 9 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257652 Nr: 763-58.2018.811.0011

 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: Célia de Jesus Fernandes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o patrono peticionante da parte requerente do teor da 

r. decisão de fls. 64, disponível também no site do TJMT. Ademais fica este 

procurador intimado para emendar a inicial nos termos do art. 321/CPC, 

juntando a estes autos o comprovante de residência atualizado da parte 

autora no prazo improrrogavel de 10 (dez) dias.
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 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

 Certifico que intimo o procurador da parte autora da r. decisão de fl. 267, 

disponível no site do TJMT. Ademais fica este procurador intimado para 

manifestar acerca da certidão de fl. 266, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora da r. sentença de fl. 88, 

disponível também no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248504 Nr: 2330-61.2017.811.0011

 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): Kleyton Antonio Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora da r. decisão de fl. 51, 

disponível também no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256587 Nr: 329-69.2018.811.0011

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raohael Cintra Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora da r. sentença de fl. 27, 

diponível no sit do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253165 Nr: 4813-64.2017.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alves de Souza & Santos Ltda - ME, Emerson Alves de 

Souza, Ilma Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Júnior - OAB:6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:19.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte embargada do teor da r. 

decisão de fl .44, disponível no site do TJMT. Ademais fica este 

procurador intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200904 Nr: 182-82.2014.811.0011

 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: Lázaro Alves de Barros

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA APARECIDA 

ALVES DE OLIVEIRA LEITE, para devolução dos autos nº 

182-82.2014.811.0011, Protocolo 200904, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 17609 Nr: 1412-14.2004.811.0011

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSS, JdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Soares 

Vieira Marques - OAB:Promotor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helizângela Pouso Gomes - 

OAB:5390

 Certifico que intimo o procurador da parte requerida do inteiro teor da r. 

sentença de fl. 128, disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238603 Nr: 2076-25.2016.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcilene Aparecida Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, 

Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora do teor da r. sentença 

de fls.106/108-vº, disponivel também no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247597 Nr: 1923-55.2017.811.0011

 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: Adriane de Assis Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se a convocação desta Magistrada e de sua assessoria 

para participarem do treinamento para implantação do PJe – Processo 

Judicial Eletrônico nesta Comarca que ocorrerá nos dias 05 e 06 de abril 

do corrente ano no e. Tribunal de Justiça deste Estado, bem como a 

necessidade de deslocamento para Comarca de Cuiabá, redesigno a 

solenidade para o dia 17 de maio de 2018, às 14h30min.

Consigno ainda que os prazos processuais estarão suspensos, conforme 

estabelece a Portaria nº 023/2018-CA em anexo.

 Expeça-se o necessário para a profícua realização da oralidade.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 171396 Nr: 4122-26.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bezerra Confecções Ltda-EPP, Maria Caires 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 440 de 706



Bezerra, Joaquim Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 Certifico que intimo o procurador da parte autora para que se manifeste 

nos termos do ùltimo paragrafo da r. decisão de fl. 354, o qual transcrevo: 

"Após o decurso do prazo de suspensão, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem em 05 (cinco) dias, sendo o silencio interpretado como 

quitação integral. Se houver manifestação, CONCLUSOS; em caso 

negativo, com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo." Desta forma fica este procurador intimado para 

querendo se manifeste nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 88886 Nr: 3543-83.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serafim Mendieta Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3543-83.2009.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

PARTE REQUERIDA: Serafim Mendieta Vargas

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Serafim Mendieta Vargas, Cpf: 

04770528191, Rg: 0708908 Filiação: Emilio Mendieta e de Brigida Vargas, 

data de nascimento: 03/09/1927, boliviano(a), natural de Ururu-, 

casado(a), médico, Endereço: Rua Antonio Tavares, Nº 2.729, Bairro: 

Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/09/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 27.016,35

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: "Código. 88886. Conforme manifestação do exequente à fl. 

48, vislumbra-se que o requerido efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao 

pagamento das despesas e custas processuais. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C. Mirassol D’ Oeste/MT, 29 de janeiro de 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 2 de abril 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: 8010931-61.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CASA GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ELLER DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. A desídia da parte autora culminou na integral 

frustração do procedimento, impedindo que o processo atingisse 

satisfatoriamente o seu objetivo. A parte promovente, apesar de intimada 

para dar prosseguimento ao feito, cumprindo diligência que lhe competia, 

não o fez, quedando-se inerte. De fato, restou patente nos autos o 

desinteresse da parte requerente em dar prosseguimento ao processo. 

Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito. 

Custas e despesas processuais eventualmente pendentes pelo 

requerente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de 

abril de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010108-77.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO VALENCIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATELIE ALVIM INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIA APARECIDA FERREIRA PIMENTA OAB - MG0107087A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o 

pagamento espontâneo da condenação, determino: I – A conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença. II – Intime-se a parte executada, por 

meio de seu advogado via DJE (Novo 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 Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação 

e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – 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 Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, intime-se a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de abril de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-16.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDERSON BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)
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Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o pedido de parcelamento do débito efetuado pela 

parte requerida no ID 11739429. Após, voltem-me conclusos para 

deliberação. Cumpra-se. Mirassol D'Oeste, 09 de abril de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-39.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROMAO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ante o trânsito em julgado do acórdão que afastou a 

condenação da parte requerida por danos morais, sendo noticiado pela 

demandada o cumprimento da obrigação de fazer e, por outro lado, nada 

sendo requestado pela parte autora, apesar de intimada, conforme 

certificado no ID 11711531, arquive-se o feito, com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 09 de abril de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010088-57.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE APARECIDA FIGUEIRA BELARMINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. A desídia da parte autora culminou na integral 

frustração do procedimento, impedindo que o processo atingisse 

satisfatoriamente o seu objetivo. A parte promovente, apesar de intimada 

para dar prosseguimento ao feito, cumprindo diligência que lhe competia, 

não o fez, quedando-se inerte. De fato, restou patente nos autos o 

desinteresse da parte requerente em dar prosseguimento ao processo. 

Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito. 

Custas e despesas processuais eventualmente pendentes pelo 

requerente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de 

abril de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010633-59.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NERES CRISTINA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Compulsando o feito, verifico que o sucumbente efetuou o 

pagamento da condenação imposta, bem como que os valores 

depositados em conta judicial já foram liberados ao patrono da parte 

autora, consoante se depreende do alvará acostado no ID 11604267, de 

modo que determino o arquivamento dos autos, após as baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de abril de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010301-63.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. FERNANDES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIEL ALVES CABRAL (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que o veículo constrito no 

ID 8771901 encontra-se alienado fiduciariamente, cabendo à parte 

interessada requerer eventual penhora sobre direitos do contrato. Desta 

forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito ou indicar outros bens passíveis de 

constrição, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 06 de abril de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010855-37.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA FONSECA MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICROSOFT INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

OLIVIA FERNANDES BORETTI OAB - MT0012948A (ADVOGADO)

CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY OAB - MT0011238A-B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Considerando que sobre o cálculo apresentado pelo contador 

do Juízo consta somente a intimação da parte exequente, determino a 

intimação da executada para se manifestar sobre o cálculo juntado no ID 

9688676, no prazo de 15 (quinze) dias, em homenagem aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar eventual alegação de 

nulidade por cerceamento de defesa. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 06 de abril de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 24 de Julho de 2018 às 17:30 horas, 

Intimando ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei 

de proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 25 de Julho de 2018 às 15:30 horas, 

Intimando ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei 

de proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000206-88.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOMINGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

LUARA RASTEIRO CASAGRANDE (EXECUTADO)

EDSON NEI CASAGRANDE (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Expeça-se carta precatória para citação da executada Laura 

Rasteiro Casagrande, conforme dados informados pelo exequente no ID 

11342715. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 

06 de abril de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 174691 Nr: 108-62.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Romeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Certifico que procedo com a intimação do advogado do acusado para 

apresentar suas alegações finais, no prazo legal, encontrando-se os 

presentes autos em Cartório para vista.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248887 Nr: 2549-74.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Miguel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 248887

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de ADILSON MIGUEL DA SILVA, 

condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade convertida em 

restritiva de direito, conforme guia de fl. 05.

Ao recuperando foi estabelecido o pagamento de uma prestação 

pecuniária, totalizando o valor de R$937,00 (novecentos e trinta e sete 

reais), dividido em seis parcelas, conforme decisão de fl. 19, o qual foi 

cientificado à fl. 22, oportunidade em que foi advertido das consequências 

do descumprimento das condições impostas.

Às fls. 26/27 o Ministério Público noticiou o descumprimento da pena 

restritiva de direito por parte do recuperando, bem como a prática de novo 

delito, motivo pelo qual requereu a conversão da pena restritiva de direito 

para privativa de liberdade e consequente regressão cautelar de regime.

Vieram-me conclusos

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Deste modo, analisando os autos, denota-se que o recuperando, além de 

descumprir a pena restritiva de direito imposta à fl. 19, vez que não 

adimpliu nenhuma parcela após ser intimado (15.12.2017, fl. 22), também 

praticou novo fato considerando como crime doloso, na data de 

13.02.2018 (fls. 24/25), ou seja, durante o cumprimento de sua 

reprimenda.

Com efeito, o art. 44, §4º, do Código Penal estabelece que as penas 

restritivas de direitos convertem-se em privativa de liberdade quando 

ocorrer o descumprimento injustificado das restrições impostas.

 Conclui-se, portanto, que o apenado não demonstrou, até o presente 

momento, qualquer indicativo de que efetivamente tenha intenção de 

cumprir a pena restritiva imposta, razão pela qual CONVERTO a pena 

restritiva de direito estabelecida na sentença na pena originária então 

imposta, qual seja, a privativa de liberdade de 06 (seis) meses de 

detenção (guia de fl. 05), em regime aberto.

Ocorre que, no caso em espeque, a estipulação de regime aberto, antes 

de representar regressão, implicaria em favorecimento do apenado, a 

despeito da sua conduta desidiosa em relação ao cumprimento da pena, 

não sendo aconselhada inclusive em face da demonstração da falta de 

responsabilidade e autodisciplina, requisitos para sua concessão.

 Nessa acepção, considerando que o descumprimento da pena restritiva 

de direito e a prática de novo delito caracterizam falta grave (art. 51, inciso 

I, c/c art. 52, ambos da LEP), possibilita a regressão de regime, o que 

impõe a conversão do aberto para o fechado, sob pena de representar um 

benefício no lugar de efetiva regressão.

 Ademais, cumpre salientar que a execução da pena se sujeita à forma 

regressiva, podendo o condenado ser transferido para quaisquer dos 

regimes previstos no art. 33, do Código Penal, conforme se extrai da 

leitura do art. 118, do Estatuto das Execuções Penais.

Em razão disso, urge destacar que é desnecessária a observância da 

forma progressiva, tal como descreve o art. 112, da Lei nº 7.210/84.

Sobre a possibilidade de regressão do regime de pena per saltum em 

casos análogos ao presente, colaciono o seguinte aresto, in litteris:

PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE 

DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. FALTA GRAVE. 

CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGRESSÃO DE 

REGIME. POSSIBILIDADE. 1. O art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, dispõe 

que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma 

regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais 

rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso 

ou falta grave, configurada essa no caso de descumprimento injustificado 

da restrição imposta.(TRF-4 - Agravo de Execução Penal : EP 

50005671120174047207 SC 5000567-11.2017.404.7207, data do 

julgamento: 16 de Maio de 2017).(Destaquei).

Destaco, nesse sentido, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “O 

objetivo principal da execução é a reeducação do preso, com vistas à sua 

ressocialização. Portanto, atitudes hostis a tal propósito comprometem o 

escopo da execução penal, autorizando a transferência do condenado do 

regime aberto a outro, mais severo. (...)”. (Leis penais e processuais 

penais comentadas. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, 

p. 562).

Por fim, quanto a natureza da pena privativa de liberdade, porquanto seja 

de detenção, não é óbice para efetivar a regressão ao regime mais 

severo, conforme entendimento assente na jurisprudência, inclusive 

compartilhado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO POR NOVO CRIME NO CURSO 

DA EXECUÇÃO - INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENTIDA 

UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – VIABILIDADE 

– INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – 

PRECEDENTES DO STF – SANÇÃO DE DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR UMA 

RESTRITIVA DE DIREITOS – REVERSÃO PARA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

– NECESSIDADE PARA A UNIFICAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 44, § 5º, DO 

CÓDIGO PENAL E DO ART. 181, § 1º, E, DA LEI N. 7.210/84 – RECURSO 

PROVIDO. O regime fechado é restrito às penas reclusivas. Com relação à 

pena de detenção, o regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto 

ou o aberto, porém, poderá ser determinado regime prisional mais rigoroso, 

no curso da execução, em razão da regressão ou da unificação das 

penas. “O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em 

condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de 

cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, 

independentemente de serem de detenção ou reclusão.” (RHC 118626, 

Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 

02-12-2013). A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de 

liberdade ocorre quando o agente já possui em seu desfavor pena 

privativa de liberdade que incompatibiliza o cumprimento da nova 

reprimenda na forma determinada pelo Juízo de conhecimento. (AgExPe 

168105/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 02/06/2015). (Destaquei).

Em face do exposto, determino a regressão cautelar do regime de 

cumprimento da pena do recuperando ADILSON MIGUEL DA SILVA, do 

aberto para o fechado, devendo-se expedir imediato mandado de prisão.

Certificado que o recuperando encontra-se recluso na Cadeia Pública de 

Cáceres, expeça-se carta precatória ao referido Juízo, com a finalidade 

de realizar audiência de justificação.

Com o retorno da missiva, dê-se vista às partes para manifestação, no 

prazo de cinco dias, iniciando pela defesa.

Às providências necessárias. Cumpra-se com urgência.
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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.: 244200 Nr: 151-57.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilton Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Intimar o advogado do acusado para tomar conhecimento da expedição 

da Carta Precatória à Comarca de Patos de Minas-MG, para inquirição da 

testemunha Carlo Andrade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246627 Nr: 1444-62.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinaldo Soares, Tayane Virginia Cavalieri de 

Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taiza Borges Bernardes - 

OAB:14399

 PROCESSO/CÓD. Nº 246627

 Vistos, etc.

Considerando que a advogada constituída, intimada em duas 

oportunidades para apresentar as alegações finais, quedou-se inerte, 

conforme certidão de fl. 119 e DJe de fl. 121, comunique-se à OAB acerca 

da desídia funcional da referida causídica, consoante determinado à fl. 

120.

Outrossim, visado evitar qualquer arguição de nulidade por cerceamento 

de defesa, intime-se a denunciada Tayane Virginia Cavalieri de Paula para 

constituir novo advogado para apresentar memoriais escritos ou 

declaração de impossibilidade de nomeação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo para apresentação da mencionada peça ou no caso de 

hipossuficiência, desde já nomeio a Defensoria Pública, que deverá ser 

intimada para apresentar as alegações finais.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 200472 Nr: 130-86.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Lima da Costa, Felyx Geanine Costa, 

Alessandro da Silva Alves, Leandro Carlos Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Ribeiro de 

Aguiar - OAB:21.935, CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE AGUIAR - 

OAB:21935/0, Defensoria Pública: Caio Cezar Buin Zumioti - OAB:, 

Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o advogado do acusado Alessandro da Silva 

Alves, doutor Juliano Barreto(OAB/MT 20.450), para apresentar as 

contrarrazões recursais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256149 Nr: 129-62.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Gomes Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Processo/Código nº 256149

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal em desfavor de José Maria Gomes Neres, pela 

suposta prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal.

O réu foi preso em flagrante no dia 04.01.2018 e sua prisão preventiva 

fora decretada em audiência de custódia no dia 06.01.2018.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, 

verifica-se que estão ausentes os requisitos para a manutenção da prisão 

preventiva.

Consta na denúncia que no final do mês de dezembro de 2017 e início de 

janeiro de 2018, em tese, o denunciado recebeu/adquiriu/ocultou, em 

proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produto de crime.

Na hipótese, os pressupostos insertos no art. 312 do CPP não 

encontram-se configurados, impedindo, deste modo, a manutenção da 

prisão preventiva, tendo em vista que o delito em espeque não se 

apresenta com gravidade acentuada, bem como o indiciado possui apenas 

01 (um) executivo de pena (CI 243836) oriundo da ação penal de CI 32406, 

que por sua vez apurou fatos ocorridos há 10 (dez) anos desde a data da 

circunstância, o qual tratava-se de um crime que não possuía gravidade 

excessiva (art. 28 da Lei 11.343/2006).

 Ademais, desde o cometimento do crime da ação penal supracitada, não 

foi noticiado nenhum delito até a data dos fatos apurados nesta ação 

penal, impedindo ilações quanto à possibilidade de reiteração delitiva.

 No caso, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, 

exige-se a reiteração criminosa acompanhada de circunstâncias 

concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, as quais não 

mais subsistem nos presentes autos. Nesse passo, fica demonstrado que 

o acusado não trará prejuízos às investigações processuais e a ordem 

pública, ao passo que não existem evidências de que o acusado buscará 

obstar a aplicação da lei penal ou prejudicar o desenvolvimento da 

instrução criminal.

Diante de todas essas ponderações, inexistindo indícios de que a 

liberdade do implicado resultará em risco à ordem pública e por se 

mostrarem suficientes e adequadas a fixação de medidas cautelares 

diversas da prisão, impõe-se a revogação da medida constritiva.

Nesta senda, a título de argumentação, tratando-se de receptação 

simples, ainda que diante da reincidência do acusado, é possível que o 

regime inicial de cumprimento de pena seja diverso do fechado, e no 

momento da prolação da sentença o implicado já tenha direito a 

progressão de regime, vez que se encontra preso há pouco mais de 03 

(três) meses, de modo que a revogação da prisão é medida que se impõe.

 Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, 

com base no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO 

PREVENTIVA em desfavor de JOSÉ MARIA GOMES NERES, mediante a 

observância das seguintes medidas cautelares previsto no artigo 319 do 

Código de Processo Penal, as quais deverão ser cumpridas sob pena de 

IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:

 a) Comparecimento a todos os atos processuais a que for intimado;

b) Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem 

comunicar o juízo e/ou mudar-se sem atualizar o novo endereço, pois 

necessária para a instrução;

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado, salvo se por 

outro motivo deva permanecer custodiado, consignando as medidas 

cautelares ora deferidas, bem como conste no alvará de soltura a data da 

audiência abaixo.

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 20/06/2018, às 14h00min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Às providências necessárias.

 Cumpra-se com URGÊNCIA.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito
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 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

 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 a douta advogada do réu para tomar 

conhecimento que foi expedido carta precatória à comarca de 

Cáceres-MT, coma finalidade de inquirir a testemunha Dr. Luiz Mariano Plá 

Levy, sendo distribuída ao Juízo da Segunda Vara Criminal, sob a 

numeração 2731-41.2018.811.0006, na qual encontra-se com audiência 

designada para o dia 19/4/2018 às 14:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 200472 Nr: 130-86.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Lima da Costa, Felyx Geanine Costa, 

Alessandro da Silva Alves, Leandro Carlos Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Ribeiro de 

Aguiar - OAB:21.935, CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE AGUIAR - 

OAB:21935/0, Defensoria Pública: Caio Cezar Buin Zumioti - OAB:, 

Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o advogado do acusado Fernando Lima da 

Costa, doutor Carlos alberto Ribeiro de Aguiar(OAB/MT 21.935), para 

apresentar as contrarrazões recursais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248887 Nr: 2549-74.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Miguel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 248887

 Vistos etc.

Trata-se de execução penal em que o(a) recuperando Adilson Miguel da 

Silva iniciará seu cumprimento de 01 (uma) pena restritiva de direito 

concernente em:

1) prestação pecuniária no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete 

reais), dividido em 06 (seis) parcelas mensais de R$ 156,16 (cento e 

cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), com vencimento da primeira 

parcela um mês após a intimação do(a) recuperando(a), que deverá 

depositar referida quantia na conta do Conselho da Comunidade de 

Mirassol D’Oeste, Banco do Brasil, AG. 1320-X, conta corrente 18.913-8, 

CNPJ.10.437.856/0001-82.

Após o referido depósito, que deverá ser IDENTIFICADO e na boca do 

caixa, e nunca em envelope, o(a) recuperando(a) deverá tirar uma cópia 

do comprovante de depósito e juntar a referida cópia neste processo, todo 

mês, entre os dias 01 e 10 (dez) de cada mês.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime.

Quanto à pena de multa, findo o pagamento da prestação pecuniária, ao 

cálculo desta.

Após o cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) para pagamento em 10 

(dez) dias. Transcorrido aludido prazo sem pagamento da multa ou 

requerimento de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será 

considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa 

à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a 

certidão da divida ativa à Procuradoria Geral do Estado.

 Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), dê-se vista a Defesa e 

após ao Ministério Público.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de agosto de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 202896 Nr: 1715-60.2012.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Francielly A. Storti Assunção - OAB:21.240, Gustavo Tostes 

Cardoso - OAB:6635, Mirian Costa Cardoso - OAB:6.361

 PROCESSO/CÓD. Nº 202896

Vistos, etc.

Dê-se vista dos autos ao douto causídico do acusado para se manifestar, 

em 05 (cinco) dias, se deseja ratificar/retificar os memoriais finais.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249368 Nr: 2770-57.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFIRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799

 Intimar o advogado do acusado para que no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas proceder com a devolução do Processo Criminal n. 

2270-57.2017.811.0011 - ID. 249368, que encontra-se em carga desde 

6/03/2018, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257964 Nr: 913-39.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Alessandra do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: iuri joao cabral - OAB:72542

 Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 26/04/2018, às 14h00min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.
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Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 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.: 257964 Nr: 913-39.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Alessandra do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: iuri joao cabral - OAB:72542

 PROCESSO/CÓD. Nº 257964

 Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 26/04/2018, às 14h00min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108301 Nr: 5100-93.2017.811.0086

 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: NRF, PF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Romério Carlos 

Sobrinho - OAB:MT 6129-B

 Vistos, etc.

Notifique-se o Requerido do resultado do exame de DNA de fls. 14-15, 

bem como para que compareça perante a Diretoria do Fórum no dia 

23/04/2018 às 17:00 horas, para oitiva em relação a eventual 

reconhecimento de paternidade, ou para que se manifeste sobre a 

paternidade que lhe é atribuída no prazo de 30 (trinta) dias.

Às providências.

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 160655

Numeração Única: -

Unidade de origem: Nova Mutum

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: RONAIR NUNES SILVA

 Advogado(s): -

Requerido: ESTER GASPERIN

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Nova Mutum para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 03/05/2018 às 13:02

Endereço: Rua das Helicônias, 444 - N - Jardim das Orquídeas - CEP : 

78.450-000

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 33948 Nr: 276-43.2007.811.0086

 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: Valdeir Veríssimo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocellin Comércio e Representação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329, Vinícius Borges Di Ferreira - OAB:GO 19.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte requerida para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para retirar e 

providenciar a averbação do termo de arresto expedido, comprovando as 

providências tomadas no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101059 Nr: 848-47.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISO JOSE HUNGER

 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 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca do laudo avaliatório de fls. 61, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93805 Nr: 2336-71.2016.811.0086

 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: SMdOT, SMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dandara Ribeiro dos Santos 

- OAB:40.420-GO, Laiza Gabriella Martins Ferreira Leal - 

OAB:35028-GO

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Sandy Mary de Oliveira Teles 

em desfavor de Walter da Cunha Teles.

À fl. 51 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. 51, 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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Sem custas e honorários.

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50744 Nr: 1795-14.2011.811.0086

 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: EMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO TADEU DO 

NASCIMENTO - OAB:4496

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade proposta por Elisangela 

Maria de Souza em desfavor de Nati Bispo da Cruz.

À fl. 37 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Instada a se manifestar sobre o pedido de desistência (fl. 38), a parte 

Requerida quedou-se inerte, apesar de devidamente intimada à fl. 39, 

considerando seu silêncio nos autos.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 38, 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, ficando, porém, suspensa a condenação a teor 

do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil. Incabíveis honorários 

advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113057 Nr: 324-16.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Rigoni Agropecuária

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.E.I Comércio de Produtos Agropecuários

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Sebben - OAB:RS/44690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz de Felippo 

Júnior - OAB:RS/78794, Juarez Carlos Marin - OAB:RS/44235, Marco 

Antonio Garcia - OAB:RS/48940

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte interessada para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINÍCIUS PEREIRA 

MÜLLER, para devolução dos autos nº 2843-66.2015.811.0086, Protocolo 

86550, 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114658 Nr: 1123-59.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONSSANI & MENIN LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Ante a ausência do(s) requisito(s) do artigo 260 do Código de Processo 

Civil (inteiro teor do despacho judicial; bem como da carta precatória 

propriamente dita com o indicação dos juízes de origem e destino, menção 

do ato processual e encerramento com a assinatura do juiz), oficie-se ao 

Juízo Deprecante, e intime-se a parte Exequente solicitando informações 

acerca da presente missiva.

Não sendo apresentada resposta ao ofício no prazo de trinta (30) dias, 

ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste 

juízo, baixas e anotações de estilo.

Do contrário, com a juntada do(s) documento(s) solicitado(s), conclusos 

para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110349 Nr: 6124-59.2017.811.0086

 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): Itaú Unibanco S.A.

 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: Guilherme Fontes Bechara - 

OAB:SP 282.924, Maria Isabel Vergueiro de Almeida Fontana - 

OAB:285.771 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.
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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.: 92584 Nr: 1573-70.2016.811.0086

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Centro Norte - BANCO SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Ramalho e Cia Ltda., Ivan Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 55, no que concerne ao fornecimento de 

meios para cumprimento do mandado de citação e busca e apreensão do 

veículo.

Para tanto, expeça-se novo mandado de busca e apreensão.

Consigno que neste caso, efetivada a citação, os prazos deverão se 

iniciar conforme previsto no artigo 231 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77055 Nr: 640-68.2014.811.0086

 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: Aymore Crédito Financeiro e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Franca de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, quanto à notícia trazida às fls. 54 acerca da cessão de 

crédito ocorrida nos presentes autos, verifico que está em consonância 

com os artigos 286 do Código Civil e 778, inciso III, do Código de Processo 

Civil.

 Sendo assim, remetam-se os autos ao distribuidor para retificação na 

capa dos autos no que tange ao polo ativo da presente demanda.

Após, intime-se a nova parte demandante para requerer o que entender 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 218, § 3°, do 

CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77574 Nr: 1099-70.2014.811.0086

 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: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. E. COM. E REPRESENTACAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que diz respeito ao pedido de reconsideração de fls. 69, INDEFIRO-O, 

quanto à busca do endereço da parte requerida através dos Sistemas 

BACENJUD e RENAJUD, tendo em vista a ausência do dever da 

Autoridade Judicial de promover diligências visando encontrar o endereço 

do bem objeto desta lide e da parte demandada, recaindo este ônus ao 

promovente da demanda, conforme o conteúdo dos artigos 319 e 320 do 

CPC, conforme já mencionado na decisão de fls. 41.

Assim, intime-se a parte demandante para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 218, § 3°, do CPC, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73084 Nr: 1603-13.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina de Fátima Meldola Ribeiro Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volkswagen do Brasil S/A, Automoto Fenavel 

Veículos, Trescinco Automóveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - OAB:MT 

3884, Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265/MT, Márcio Novaes 

Cavalcanti - OAB:SP 90.604, Queli Fernanda de Farias Teixeira - 

OAB:MT 12.623

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 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: Domicio dos Santos Neto - 

OAB:OAB/MT 113.590, Fernando Bilotti Ferreira - OAB:SP 247.031

 Considerando que da publicação da decisão de fls. 23 não constou os 

nomes dos procuradores dos Impugnados, remeto à republicação a citada 

decisão nos seguintes termos: "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.: 75960 Nr: 4537-41.2013.811.0086

 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: Marlete Cordeiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcebiades Cordeiro, Gertrudes Naidek 

Cordeiro, José Vanderlei Cordeiro, João Orlei Cordeiro, Marli Aparecida 

Cordeiro Nascimento, Guiomar Gonçalves do Nascimento, Roberto 
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Cordeiro de Oliveira, Sebastião Cordeiro de Oliveira, Antenor Cordeiro de 

Oliveira, Maria Lucia Cordeiro, Elizete Batista da Cunha, Rosmari da Silva 

Kurek Cordeiro Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA POLETTO - 

OAB:19740/MT, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA POLETTO - 

OAB:19740/MT, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Vistos.

Defiro o requerimento carga dos autos de fl. 146.

Após, retornem os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112451 Nr: 7255-69.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aços Mutum Ltda - EPP, Idu Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O autor foi devidamente intimado para juntar aos autos as guias de 

distribuição do processo, quais sejam, custas processuais e taxas 

judiciárias, mas juntou aos autos a guia de recolhimento de diligencia do 

Oficial de Justiça.

 Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, trazendo 

aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88015 Nr: 3735-72.2015.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Schiochet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jussyedson José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley José Ferreira - OAB:MT 

5.669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida Bassani 

- OAB:MT 17.446-B

 Vistos. Inicialmente, é de se registrar que ambas as partes pugnaram pela 

produção de todas as provas em direito admitidos, bem como que não 

houve requerimento expresso para realização da pericial, ocasião em que 

os honorários periciais deverão ser rateados entre as partes embargante 

e embargado, a teor do disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, 

in verbis: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente 

técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que 

houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de 

ofício ou requerida por ambas as partes.” Assim, cada parte arcará com 

50 % dos honorários periciais, de forma que determino a intimação destes 

para que efetuem o depósito em juízo no prazo de 15 (quinze) dias. 

Oportunizo ressaltar que os honorários periciais somente iniciar-se-ão 

após o depósito do valor integral em juízo. Havendo requerimento por parte 

do perito nomeado, fica, desde já, autorizado o levantamento de 50 % da 

verba honoraria quando do inicio dos trabalhos, ficando o levantamento do 

valor remanescente condicionado a homologação do laudo. Com o 

depósito do valor integral dos honorários periciais, intime-se o Sr. Perito 

para designar data e hora para inicio dos trabalhos. Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para a entrega do laudo pericial. Após o aporte nos autos do 

laudo pericial, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, se manifestarem sobre o citado laudo, a teor do disposto no artigo 

477, § 1º, do Código de Processo Civil. Em seguida, venham os autos 

conclusos para apreciação de eventuais impugnações ou homologação do 

laudo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89200 Nr: 4512-57.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. L. DOS SANTOS & CIA. LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacir Ferreira dos Santos Eireli EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por V. L. 

DOS SANTOS & CIA LTDA – ME em face de JOACIR FERREIRA DOS 

SANTOS – ME, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora embora devidamente intimada por edital para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fls. 66.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51942 Nr: 2959-14.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Futurista Informatica Ltda - Me, Deleydio Valim 

de Mello Junior, Cristiano Ribeiro Pahim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, providenciando o preparo e distribuição 

da carta precatória expedida em 29/06/2016, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73400 Nr: 1921-93.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamisson Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onofre Roncato - OAB:MT 

2.147

 Vistos.

Considerando que o valor da causa encontra-se desatualizado, intime-se 

a parte exequente para trazer aos autos o cálculo atualizado da dívida no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 218, § 3º, do CPC, sob pena de 

extinção da execução.

 Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação 

dos pedidos de fls. 67/68.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49259 Nr: 344-51.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piva Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Antônio Mazzardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 
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OAB:MT 18423/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 55/57.

Assim, expeça-se nova carta precatória para a comarca de Rosário 

Oeste/MT, para citação do executado, consignando-se que a nova 

tentativa de citação deverá ser realizada pelo Meirinho Magno Alexandre 

de Oliveira Rodrigues, sem o recolhimento de nova diligência, uma vez que 

recebeu a diligência e sequer deslocou-se até a residência do executado, 

alegando fortes chuvas na localidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98159 Nr: 5215-51.2016.811.0086

 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 Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONOR MAMORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em face de LEONOR MAMORE, ambos qualificados 

nos autos.

Às fls. 68, a parte requerente informou o desinteresse do prosseguimento 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 68), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 68 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, bem como ao 

desentranhamento dos documentos que instruem a inicial.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, em seguida, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47861 Nr: 3284-23.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Catarino Acker, Zenaide Paz Cavalheiro Acker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Aparecido dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Atualize-se o cadastro de advogados para receber intimação junto ao 

Sistema Apolo, conforme requerido à fl. 48.

No mais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70271 Nr: 2814-21.2012.811.0086

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guinchos Corujão Ltda - ME, Joao Ricardo Nicolau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Centro Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:MT 12.529-A, Mauro Rosalino Breda - OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

DEFIRO o pedido da parte excepta às fls. 217/221.

Chamo o feito a ordem para retificar a sentença de fls. 209/210, para 

determinar que os excipientes sejam condenados ao pagamento das 

custas e despesas processuais deste incidente processual.

Intimem-se os excipientes para recolher o pagamento das custas.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86056 Nr: 2576-94.2015.811.0086

 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: FSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDdS, FPdEdMG, FPdMdNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT

 Vistos.

Considerando que o requerido Wilson Domingos de Souza compareceu à 

pericia, conforme se verifica pelo laudo de fls. 89/90, desnecessária a 

determinação de intimação pessoal da requerente para que compareça ao 

Núcleo da Defensoria Pública para que preste informações, motivo pelo 

qual indefiro o requerimento de fl. 87.

No mais, intimem-se as partes e o Ministério Público para, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo pericial de fls. 89/90.

Com a manifestação ou certificado o decurso de prazo sem apresentação 

de manifestação pelas partes, retornem os autos conclusos para 

sentença.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115152 Nr: 1415-44.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVSA, JdSeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maite Martina Santana e Santos 

Benevides - OAB:MT 21.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que da análise perfunctória, presentes os requisitos.

 Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

 Intime-se o executado para, em 03 (três) dias, pagar o débito reclamado 

referente às prestações vencidas, mais as que estiverem vencidas na 

data do efetivo pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão, tudo nos moldes do 

artigo 528, § 3°, do Código de Processo Civil.

 Advirta-se o executado no mandado que, caso ele não efetue o 

pagamento nem apresente justificativa plausível a ser analisada pelo juiz, 

sendo regularmente citado, além de ser protestado o pronunciamento 

judicial, ser-lhe-á decretada a prisão civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) 

meses, consignando, ainda, que o cumprimento da pena eventualmente 

imposta não o eximirá de cumprir a obrigação, na forma do artigo 323 do 

Código Processual Civil.

Esclareça-se ainda ao devedor que, ao pagar a prestação, ficará 

suspensa a ordem de prisão porventura decretada, ou se expedirá 

incontinenti o alvará de soltura, conforme a hipótese.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da exequendo, além de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o mesmo valor, não ocorrendo 
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pagamento voluntário no prazo legal.

Intimem-se. Notifique-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111888 Nr: 6994-07.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBP, LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, eis que a primeira vista se mostram presentes os 

requisitos dos art. 319 do Código de Processo Civil.

Versando a presente ação sobre divórcio em que há interesse de 

menores, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

 Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114345 Nr: 925-22.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBdS, FABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que a primeira vista se mostra de acordo com os 

requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

Oficie-se a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que informe possível ativo 

financeiro em nome de VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS.

Com a vinda das informações, dê-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96331 Nr: 3960-58.2016.811.0086

 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: AAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se a autora por edital, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75675 Nr: 4243-86.2013.811.0086

 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: Marilsa Aparecida Avila Viceli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12529

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81676 Nr: 4437-52.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campo Limpo Comercio e Representação de Insumos 

Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaercio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA visando ao pagamento de quantia certa em 

dinheiro, promovida por CAMPO LIMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE INSUMOS AGRICOLAS em face do requerido ALAERCIO PEREIRA, 

ambos já qualificados nos autos.

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, o devedor foi 

devidamente citado conforme certidão de fl. 91.

Entretanto não quitou o débito, bem como não ofereceu embargos e 

tampouco constituiu procurador nos autos, conforme certidão de fl. 97.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mais, não havendo embargos monitórios nem pagamento da dívida, 

CONVERTO a decisão inicial mandamental em título executivo judicial. 

Igualmente, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do artigo 701, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.

PROCEDA-SE ÀS RETIFICAÇÕES NO SISTEMA APOLO, 

CONVERTENDO-SE A PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA EM EXECUÇÃO.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar demonstrativo de débito atualizado, bem como para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, com urgência, em virtude de se tratar de processo incluso na 

Meta 02 – CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88622 Nr: 3993-57.2014.811.0041

 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: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padroniz. PGC-BrasilMulticarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Gestão de Agronegocios Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZ. PGE - BRASILMULTICARTEIRA 

em face de UNION GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS LTDA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

A parte autora embora devidamente intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 
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prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fls. 40.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95149 Nr: 3151-68.2016.811.0086

 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: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizandra Alzira de Paula Pacheco - ME, 

Elizandra Alzira de Paula Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A parte requerente alega à fl. 48 que a parte requerida se 

encontra em lugar incerto e não sabido, de modo que, pugna por sua 

citação editalícia. Por outro lado, considerando que a citação por edital só 

deve ser utilizada após o esgotamento de todas as vias possíveis de 

localização da parte, entendo que a parte exequente deve trazer aos 

autos prova de que tentou “diligenciar” quanto à localização da parte 

executada, dispondo a parte, na maioria das vezes, de condições para 

tanto. Desse modo, intime-se a parte requerente a fim de, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos o endereço da parte requerida ou 

comprovação por meio de juntada de documentos nos autos que tentou 

localizar o endereço. Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85837 Nr: 2464-28.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F RODRIGUES DE MELO E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - OAB:12668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por DISBENOP 

DISTRIBUIDORA E BEBIDAS LTDA em face de F. RODRIGUES DE MELO E 

CIA LTDA – ME, processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido ao executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81066 Nr: 4052-07.2014.811.0086

 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: ARdSK, AdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Negisléa de Oliveira Lima - 

OAB:22.513/O

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por ALISSON RONALD DOS 

SANTOS KARCZMASKI em face de RONALDO APARECIDO KARCZMASKI, 

ambos qualificadas nos autos em epígrafe.

Às fls. 60/61, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação.

O Parquet participou da sessão de conciliação, não se opondo ao acordo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado à fl. 60/61, e por ser expressão de vontade 

das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o 

acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários na forma do acordo.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da prolação de 

sentença, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se os autos com a 

devida baixa na distribuição e demais anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47908 Nr: 3331-94.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão Distribuição Com. e Indústria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.R Zambirão - ME (Telaço)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 73, visto que já foi realizada busca de ativos 

financeiros via Sistema Bacenjud, conforme fls. 66/67, bem como que a 

parte autora não demonstrou a alteração da situação financeira da 

executada.

 Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, de 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48310 Nr: 3731-11.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. Giequelin & Cia Ltda, R. C. Comércio de 

Combustíveis Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. M. RONSANI - ME (MECÂNICA 

CASCAVEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino o desentranhamento do requerimento de desconsideração da 

personalidade jurídica e, por consequência, determino a devolução deste 

ao causídico peticionante, uma vez que por se tratar de incidente, deverá 

ser autuado em autos apartados, sendo possível nos próprios autos 

somente quando pleiteado na inicial, o que não é o caso dos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51701 Nr: 2726-17.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimigale Turcato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

CENTRO NORTE – SICREDI NORTE em face de ADIMIGALI TURCATO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 Com a inicial, vieram os documentos de fls. 10/61.

Às fls. 62/63, recebida a inicial.

 Tentada a citação por oficial de justiça, esta restou infrutífera, conforme 

certidão de fl. 66.

À fl. 67, o exequente pugnou pelo arresto online de bens do executado.

 À fl. 68, deferido o arresto de bens do executado.

 Incluída minuta de bloqueio, esta restou infrutífera, conforme se verifica à 

fl. 72.

 Às fls. 73/74, o exequente pugnou pela citação por edital do executado.

 À fl. 75, indeferida a citação por edital do executado.

 Às fls. 76/77, o exequente requereu a busca de endereço do executado 

nos órgãos conveniados do TJMT.

À fl. 78, indeferido o pedido de busca de endereço.

 Às fls. 79/81, o exequente reiterou o pedido de busca de endereço.

 À fl. 82, indeferido novamente o pedido de busca de endereço.

 Às fls. 83/84, o exequente pugnou pela citação por edital do executado.

 À fl. 86, deferida a busca de endereço do executado nos órgãos 

conveniados do TJMT.

 Tentada a citação no endereço localizado, esta restou inexitosa.

 Às fls. 94/96, o exequente pugnou pela busca de endereço do executado 

via sistema SIEL, bem como a citação deste por AR e, em seguida, por 

oficial de justiça.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato.

 Decido.

 Indefiro nova busca de endereço via sistema SIEL, visto que já foi 

procedida conforme documento de fl. 87.

Assim, tendo em vista que já fora tentada a citação do executado via 

Aviso de Recebimento, determino a citação do executado via oficial de 

justiça.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70718 Nr: 3217-87.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William Carmona Maya - 

OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Cesar Gonçalves 

Benites - OAB:MT 12.035

 Vistos.

Considerando que o valor da causa encontra-se desatualizado, intime-se 

a parte exequente para trazer aos autos o cálculo atualizado da dívida no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 218, § 3º, do CPC, sob pena de 

extinção da execução.

 Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação 

dos pedidos de fls. 146/147.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99910 Nr: 166-92.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil - Divisão Pionner Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Battaglini, Vilma Piva Battaglini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:MT 5.367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565/O, 

David Garon Carvalho Gerlen - OAB:19440

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo perito judicial às fls. 75/76 e determino a 

expedição de alvará para levantamento dos honorários periciais, no 

percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor depositado, para o início 

dos trabalhos.

O valor deverá ser transferido para a conta bancária indicada às fls. 76.

Intimem-se as partes acerca da data do início dos trabalhos periciais, que 

será em 07/05/2018, às 08h00, sendo o ponto de encontro indicado no 

Fórum da Comarca de Nova Mutum.

Após a vinda aos autos do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo legal e, por fim, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114450 Nr: 993-69.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTADORA DE SERVIÇOS SIÃO LTDA ME, 

Divino Aparecido Fernandes de Almeida, REGINA SEBASTIANA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por BANCO BRADESCO S/A em face de PRESTADORA DE SERVIÇOS 

SIÃO LTDA – ME, OIVINO APARECIDO FERNANDES DE ALMEIDA e 

REGINA SEBASTIANA DA COSTA, todos qualificados nos autos.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 09vº/29.

Pois bem.

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 319 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da quantia de R$ 171.465,75 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e 

sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84427 Nr: 1634-62.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campo Limpo Comercio e Representação de Insumos 

Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Fristsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Edivane Teixeira Dario - OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio 

Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de arresto online por meio dos sistemas Renajud (fl. 

47/49), uma vez que este somente é possível se demonstrado pelo 

exequente que esgotou todos os meios de localização das executadas, o 

que não restou configurado.

Nesse sentido segue o seguinte julgado:

"Execução. Arresto on line. Esgotamento dos meios existentes.

1 - Arresto on line por meio do sistema Bacenjud é cabível caso 

demonstrado que ineficazes todos os esforços no sentido de localizar a 

agravada.

2- Esgotados os meios que dispõe o exequente para localizar o endereço 

ou os bens passíveis de penhora, cabível o arresto on line.

3 - Agravo provido.Processo". ( AGI 201500200665, Relator(a): JAIR 

SOAES, Julgamento: 29/02015, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, 

Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2015 . Pág270).”

No que concerne à citação por hora certa prevista no artigo 830, § 1º do 

Código de Processo Civil, não há que se falar em seu deferimento, visto 

que conforme fundamentado alhures restou indeferido o pleito de arresto 
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online, bem como que o citado artigo autoriza a citação por hora certa nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o que não é o caso dos 

autos.

 Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da executada para nova tentativa de citação do 

executado ou para requerer o que lhe for de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115163 Nr: 1419-81.2018.811.0086

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. Giequelin & Cia Ltda, R. C. Comércio de 

Combustíveis Ltda., Roberto Carlos Giequelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. M. Ronssani - ME (Mecânica e Tornearia 

Cascavel)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Determino a suspensão da ação principal, nos termos do artigo 134, § 3, 

do Novo Código de Processo Civil.

 Cite-se o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a ação, 

bem como especificar as provas que deseja produzir.

 Certifique a secretaria acerca da suspensão nos autos principais.

 Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73317 Nr: 1833-55.2013.811.0086

 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): Fabiane Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ioneia Ilda Veroneze - OAB:, 

Jose Carlos Skrzyszowski Junior - OAB:MT 16168 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro a expedição de carta de intimação via AR, uma vez que a liminar 

de busca e apreensão deve ser cumprida por meio de carta precatória.

Assim, determino a expedição da respectiva carta precatória para 

cumprimento da busca e apreensão do bem e citação do requerido no 

endereço informado à fl.54.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80182 Nr: 3327-18.2014.811.0086

 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): ALESSANDRA SALES DE OLIVEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves 

Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos. A parte requerente alega à fl. 67 que a requerida se encontra em 

lugar incerto e não sabido, de modo que, pugna por sua citação editalícia. 

Por outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização da parte executada, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto. Desse modo, intime-se a 

parte requerente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o 

endereço da parte requerida ou comprovação por meio de juntada de 

documentos nos autos que tentou localizar o endereço. Ressalto que 

parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados privados, como o 

disponibilizado pela Associação Comercial deste Município. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48317 Nr: 3738-03.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albertinho Novelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC NIELSEN DO BRASIL LTDA, Yasuda 

Miritima Seguros AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Gleiciqueli de Oliveira Grisoste 

Figueiredo - OAB:13325/MT, Juliana Fontão Lopes Corrêa Meyer - 

OAB:234471/SP, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538, Rodrigo 

Pouso Miranda - OAB:12333/MT

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos às fls. 795/798, 799/801 e 

802/808, em face da sentença de fls. 775/794, alegando que o decisum 

estaria eivado de contradição, obscuridade, omissão e erro material.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado às fls. 809.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90347 Nr: 163-74.2016.811.0086

 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: Veni Ana Alessio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade Estadual de São Paulo (USP)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aloysio Vilarino dos Santos 

- OAB:SP 126.060, Flavia La Farina - OAB:SP 173.622

 Vistos. A ideia de interesse de agir está ligada à utilidade da prestação 

jurisdicional que se pretende obter, sendo que incumbe ao autor 

demonstrar que o provimento pretendido constituirá meio hábil a 

proporcionar uma melhora em sua situação fática, e deverá ser analisado 

através do binômio necessidade-adequação. Destarte, a respeito da 

legitimidade de agir, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves: “é a 

situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a 

demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa 

demanda.” Desta feita, considerando o lamentável falecimento de VENI 

ANA ALESSIO, parte legítima para pleitear a obrigação de fazer 

consistente no fornecimento de fosfoetanolamina sintética, extinguem-se 

duas das condições da ação: a legitimidade de parte e o interesse de agir, 

já que a concessão do benefício não é mais necessária, tampouco 

adequada e a legitimada a receber a obrigação veio a óbito. Ante o 

exposto, haja vista a demonstração do óbito da demandante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

485, inciso IX do CPC. Sem custas e honorários advocatícios. Intimem-se 

as partes. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades 

legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100160 Nr: 297-67.2017.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL CONFECÇÕES LTDA, NEIMAR 

RAMALHO DA SILVA, VANIA MARLISE SCARLOT DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que os requeridos estão em local incerto e não sabido, bem 

como a parte requerente e este juízo não lograram êxito em localizar a 

parte requerida, DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos 

termos do artigo 256, I, do CPC.

Em caso de inércia da requerida no prazo previsto no artigo 335 do Código 

de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, 

como curadora especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72543 Nr: 1061-92.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Transportes Ltda, Adir Freo, Marlon 

Cristiano Buss, Lucinete Maria da Silva, Carla Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50804 Nr: 1853-17.2011.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monda Locadora Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista que o requerente não trouxe aos autos qualquer 

documento capaz de comprovar que tentou localizar o endereço do 

requerido, mantenho a decisão de fl. 173 em seus próprios termos.

 Assim, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, trazendo aos autos o endereço 

atualizado da requeria ou comprovação por meio de prova documental que 

tentou localizar o endereço desta, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43430 Nr: 2828-10.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saman Comércio de Parafusos e Ferramentas 

Ltda (Francimara Serapiao dos Santos), Ana Maria Stefanello Manfio, Nair 

Passaia Manfio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Procurador(a) do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13746-O

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre o petitório de fls. 58/61.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77063 Nr: 645-90.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Eloiza 

Cristina Castelan, Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93439 Nr: 2133-12.2016.811.0086

 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: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronssani e Menin LTDA ME, Sirlei Faila Menin 

Ronssani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA promovida pela COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO em face de RONSSANI E MENIN LTDA – ME e SIRLEI FAILA 

MENIN RONSSANI, todos já qualificados nos autos.

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, os devedores 

não quitaram os débitos, bem como não ofereceram embargos, conforme 

certidão de fls. 65.

Às fls. 67, o autor postulou pela conversão em execução.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, não havendo embargos monitórios nem pagamento da dívida, 

CONVERTO a decisão inicial mandamental em título executivo judicial. 

Igualmente, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do artigo 701, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, devendo 
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proceder-se às retificações necessárias.

Intimem-se o executado para pagar a importância devida, no prazo de 15 

(quinze) dias, segundo artigo 523, do Código de Processo Civil.

Ficam advertidos os executados que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), conforme o § 1°, 

do mesmo artigo e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) do valor exequendo.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de 

direito, sob pena de extinção.

 Por fim, PROCEDA-SE ÀS RETIFICAÇÕES NO SISTEMA APOLO, 

CONVERTENDO-SE A PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA EM EXECUÇÃO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77857 Nr: 1341-29.2014.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sd PM Arides Rodrigues Lemes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:7355-A/MT, Fabio Moreira Pereira - 

OAB:9405-MT

 Vistos.

Tendo em vista que deferida a utilização de prova emprestada dos autos 

nº 1547-43.2014.811.0086 – Código 78119 nos autos em apenso, 

intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem 

sobre a utilização da citada prova também nestes autos.

 Havendo concordância, desde já, defiro a utilização da prova emprestada 

e, por consequência, determino que seja oficiado à Terceira Vara desta 

Comarca para que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe a estes autos 

cópia das provas produzidas em audiência no processo criminal nº 

1547-43.2014.811.0086 – Código 78119.

Após o aporte da mídia nos autos, abram-se vista dos autos às partes 

para apresentarem memoriais finais.

 Em seguida, conclusos para sentença.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75745 Nr: 4320-95.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martim Rogerio Claas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Piva - Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Vistos.

Ante o interesse na realização de audiência de conciliação, designo 

audiência preliminar de conciliação para o dia 25/04/2018 às 15:30.

Intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem a referida 

audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113785 Nr: 641-14.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO GIACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sipal Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, contudo, nada comprovou, bem como os documentos 

de fls. 20/21 se tratam de cópias.

 Dessa forma, intime-se o patrono dos requerentes para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, 

bem como juntar os originais dos documentos de fls. 20/21, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78264 Nr: 1659-12.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arides Rodrigues Lemes Junior, Allan César da 

Silva Santana, Dickson Soares Casarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Moreira Pereira - 

OAB:9405-MT, Marcelo da Pieve - OAB:MT 11284-A

 Vistos.

Ante a concordância do requerido Arides Rodrigues Lemes Júnior, bem 

como a preclusão do prazo para manifestação dos requeridos Allan César 

Santana e Dickson Soares Casarin para se manifestarem sobre a 

utilização da prova emprestada, defiro a utilização de prova emprestada 

dos autos de ação penal nº 1547-43.2014.811.0086 – Código 78119.

Assim, oficie-se a Terceira Vara desta Comarca para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, encaminhe a estes autos cópia das provas produzidas em 

audiência no processo criminal nº 1547-43.2014.811.0086 – Código 

78119.

Com o aporte das provas, abram-se vista dos autos as partes para 

apresentação de memoriais finais.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113480 Nr: 521-68.2018.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGF, DGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto pela E. G. F. 

representado por DIANDRA GAMA FERREIRA em face de RICARDO 

BATISTA FERREIRA, todos já qualificados nos autos.

 À fl. 21, informada a quitação do débito.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Sem custas, visto que não regularizada a triangulação processual.

 Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76032 Nr: 4608-43.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.P. DE OLIVEIRA - ME, Eduardo Pampolini de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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.: 76047 Nr: 4623-12.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samantha Maria da Silva Cardoso Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-09.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE DE LIMA PEREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CESAR STEFANI OAB - MT0021681A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Dantas Rocha e Rocha LTDA-ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ARIADNE DE LIMA PEREIRA DE 

MORAES Dados do Processo: Processo: 1000151-09.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 37.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 03/10/2018 Hora: 15:00 REQUERENTE: ARIADNE DE 

LIMA PEREIRA DE MORAES Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO 

CESAR STEFANI - MT0021681A Nome: ARIADNE DE LIMA PEREIRA DE 

MORAES Endereço: Fazenda Diamante II, Zona Rural, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 REQUERIDO: DANTAS ROCHA E ROCHA LTDA-ME 

Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: Dantas Rocha e Rocha LTDA-ME 

Endereço: Rua dos Flamboyants, 159-W, CENTROLAB, Centro, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: ARIADNE DE 

LIMA PEREIRA DE MORAES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

9 de abril 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.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112936 Nr: 249-74.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gustavo Almeida Ormond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 “Vistos.

De proêmio, homologo a desistência da oitiva da testemunha Luiz Felipe 

Nascimento de Leoni.

Designo o dia 25/04/2018 às 16:00 hs. para oitiva das demais testemunhas 

de acusação, que deverão ser requisitadas, e para o interrogatório do réu, 

que também deverá ser requisitado a comparecer.

Saem os presentes devidamente intimados.

Vistas ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de 

revogação da prisão formulado oralmente pela defesa.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 97433 Nr: 4727-96.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago de Oliveira da Silva, Janine Galdino 

Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizangela dos Santos 

Paulino - OAB:21.674/O, Marcia Maria Pereira - OAB:3718, Marcos 

Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s) JANINE GALDINO MACIEL, via DJE, para 

apresentar as contrarrazões ao recurso ministerial, no prazo legal. É o 

que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 85158 Nr: 2037-31.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Normando Nascimento de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.

Considerando que o reeducando atualmente tem domicílio em Rio 

Branco/AC, declino da competência deste juízo em favor do juízo da Vara 

de Execuções Penais daquela Comarca.

Remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio 

Branco/AC, para que o reeducando dê início ao cumprimento da pena.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113025 Nr: 303-40.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato do Carmo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shintia Maria G. de Souza - 

OAB:MT 16.950

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada, procedendo-se à requisição da 

testemunha policial Celso Henrique Moraes Vendas para comparecer à 

audiência designada.

Para a realização do ato deprecado, ou seja, para inquirição de 

testemunha, designo audiência para o dia 26/06/2018, às 16h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.
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Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 1/2018 - Torna pública a abertura do processo Seletivo para 

contratação de Estagiários de nível Superior para o Fórum da Comarca de 

Nova Xavantina - MT

* O Edital n° 1/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL N.º 02/2018 - A Excelentíssima Senhora Doutora Luciene Kelly 

Marciano Roos, Meritíssima Juíza de Direito - Diretora do Foro da Comarca 

de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, torna público à relação das inscrições deferidas, data, horário e 

local para realização das provas ao Processo Seletivo para o 

Credenciamento de Juiz LEIGO para Comarca de Nova Xavantina/MT, 

mediante as condições estabelecidas neste Edital, Portaria nº. 

482/2014-PRES e pelas regras gerais contidas no Provimento nº. 

29/2014-CM.

* O Edital n° 02/2018-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 Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67512 Nr: 2438-92.2014.811.0012

 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 CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRÃO BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:11.751 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista da decisão de fl. 110, pelos motivos lá declinados, a petição de fl. 

113 resta prejudicada.

Destarte, indefiro o pedido de fl. 113.

Cumpra-se a decisão de fl. 110 integralmente.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64003 Nr: 2745-80.2013.811.0012

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI KOTTWITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

Tal como já determinado em fl. 109, cumpra-se a decisão de fl. 102 (1º e 

2º §§).

Atente-se o requerido quanto ao teor da intimação de fl. 109, a fim de que 

se manifeste sobre os documentos de fls. 104/108, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38587 Nr: 2131-46.2011.811.0012

 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: GASPARINA MARÇAL FERREIRA

 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:

 Dispositivo.Posto isso, conheço os embargos de declaração opostos e os 

acolho parcialmente, atribuindo efeito infringente, a fim de anular a decisão 

atacada (fls. 35vº/37) e julgar extinto o presente feito, pela ocorrência da 

coisa julgada, nos termos do art. 485, V do CPC.Deixo de acolher o pedido 

de condenação da requerente em litigância de má-fé, eis que se trata de 

inovação do requerido.Em consequência, condeno a parte autora ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser beneficiária da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, 

CPC).Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo 

e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63373 Nr: 2082-34.2013.811.0012

 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: GABRYELA MEDRADO HEMMING, RAIMUNDO NONATO 

MEDRADO, MARIA LEITE ARAUJO MEDRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS LUIS HEMMING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

OAB:5880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Vistos.

Com razão o peticionário de fls. 199/200, pois se verifica que, de fato, não 

foi intimado do despacho de fl. 192 que determinou a especificação de 

provas.

Portanto, intime-o para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as 

provas que pretende produzir, justificando-as, pena de indeferimento.

Após, ao Ministério Público e, em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 15505 Nr: 1669-02.2005.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVERCINA DA SILVA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Indefiro o pedido de fls. 216/217, uma vez que os valores 

apresentados junto ao RPV expedido (fl. 167), com a retificação 

determinada em fl. 168 (com a qual concordou a exequente – fl. 164) 

encontram-se escorreitos em relação à época em que foram realizados, 

não havendo falar em devolução do RPV e aplicação de novos índices de 

correção monetária e juros de mora, mormente em vista ao decidido pelo 

STF no julgamento do RE 730462. No mais, diligencie-se quanto ao 

cumprimento do requerido no ofício de fl. 210, tal como já determinado em 

fl. 215.Após o cumprimento, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, em 5 (cinco) dias.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 29653 Nr: 152-20.2009.811.0012

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AALF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o informado à fl. 101 e documentos de fls. 102/107, por ora, 

suspendo a determinação de fl. 100.

Acolho o requerimento ministerial de fl. 101.

Depreque-se, com urgência, à Comarca de Acreúna/GO, a fim de que se 

realize estudo psicossocial junto ao curatelado Tarlei Alves Leão e a 

curador Aline Pires Leão, no endereço informado à fl. 91.

Com a juntada da missiva, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66813 Nr: 1888-97.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo para a parte autora apresentar 

Recurso de Apelação contra a sentença de fls. 101/105.

Após, intime-se o requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

sobre o documento de fl. 107, requerendo o que entender de direito.

Nada sendo requerido, desde já determino a remessa do feito ao eg. 

TRF-1ª Região, tendo em vista a necessidade de reexame necessário (fl. 

105), este que se trata de condição para a eficácia da sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39219 Nr: 52-60.2012.811.0012

 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: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA

 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:

 Vistos, etc.

Cuida-se de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença que o 

Instituto Nacional do Seguro Social promove em desfavor dos cálculos 

apresentados por Francisco Alves de Oliveira, em que, sustenta, em 

síntese, excesso de execução no montante de R$ 6.976,15 (seis mil 

novecentos e setenta e seis reais e quinze centavos), decorrente da 

utilização, pela exequente, de data de início do pagamento (DIP) errônea, 

bem como inclusão dos valores relativos a 13º salário no último ano do 

cálculo.

 Instado a manifestar, a exequente concordou com os cálculos 

apresentados pelo executado (fl. 137).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento.

Decido.

Considerando que os cálculos da autarquia executada estão em perfeita 

harmonia com o determinado no acórdão de fls. 111/115, bem como que a 

exequente concordou com o valor apresentado como devido, alternativa 

não resta que não a homologação dos cálculos de fl. 132.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado 

à fl. 132.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais 

eventualmente acrescidas com a presente impugnação ao cumprimento de 

sentença, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor tido como excesso de execução (fl. 131), 

ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade 

judiciária (art. 98, §3º, CPC).

Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor em favor do 

exequente Francisco Alves de Oliveira e seu causídico, Dr. Wande Alves 

Diniz, observando os valores informados em fl. 132.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64106 Nr: 2845-35.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁUREA MARIA DE OLIVEIRA GALDIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença que o 

Instituto Nacional do Seguro Social promove em desfavor dos cálculos 

apresentados por Aurea Maria de Oliveira Galdioli, em que, sustenta, em 

síntese, excesso de execução no montante de R$ 862,99 (oitocentos e 

sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), decorrente da 

utilização, pela exequente, de data de início do benefício (DIB) errônea, 

bem como inclusão dos valores relativos a 13º salário no último ano da 

conta.

 Instado a manifestar, a exequente concordou com os cálculos 

apresentados pelo executado (fl. 161).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento.

Decido.

Considerando que os cálculos da autarquia executada estão em perfeita 

harmonia com o determinado no acórdão de fls. 141/148, bem como que a 

exequente concordou com o valor apresentado como devido, alternativa 

não resta que não a homologação dos cálculos de fls. 159/160.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado 

às fls. 159/160.

Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais 

eventualmente acrescidas com a presente impugnação ao cumprimento de 

sentença, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor tido como excesso de execução (fl. 158), 

ficando suspensa a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da 

gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).

Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor em favor da 

exequente Aurea Maria de Oliveira Galdioli e seu causídico, Dr. Nemias 

Batista Pereira, observando os valores informados em fl. 159.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 60292 Nr: 1366-41.2012.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 Vistos.

Trata-se de ação penal pública em que o MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO denunciou RAUL AUGUSTO DA SILVA, 

qualificado nos autos.

À folha 317 foi juntada a certidão de óbito do acusado.

O Ministério Público manifestou-se pela declaração da extinção da 

punibilidade pela morte do agente (folha 319).

É o breve relato. Fundamento e decido.

Assim dispõe o artigo 107, inciso I, do Código Penal: “Extingue-se a 
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punibilidade: I – pela morte do agente; (...)”

Por sua vez, preconiza o artigo 62 do Código de Processo Penal: “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”.

Dispositivo.

Dessa forma, com fundamento nos artigos 107, inciso I do CP e 62 do CPP, 

declaro extinta a punibilidade de Raul Augusto da Silva, em razão de seu 

falecimento.

Sem custas processuais.

 P.R.I.C.

No mais, com relação ao pedido de restituição de bens, conforme pugnado 

pelo Ministério Público (folha 319), intime-se a defesa técnica para 

informar se já houve formalização de autos de inventário, bem como para 

informar quem são os herdeiros e eventual inventariante.

Após, com a manifestação da defesa técnica, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39317 Nr: 150-45.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS PINHEIRO, NARA RUBIA 

SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:MT - 8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o informado em fl. 136, expeça-se, novamente, a missiva de fl. 130.

Após, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o necessário a fim de que comprove a distribuição da missiva, 

pena de extinção por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido 

e regular do feito (art. 485, IV, CPC).

Sem prejuízo, defiro o pedido de arresto do imóvel hipotecado, constante 

da matrícula nº 13.136 do CRI local, nos termos do §1º do art. 830 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63171 Nr: 1874-50.2013.811.0012

 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: DOMINGAS VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISIO TRAT, BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, MICHELE FREITAS PEREIRA 

OLIVEIRA - OAB:20030/O-MT

 Vistos.

Primeiramente, certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença de 

fls. 126/127.

Transitada, libere-se o valor depositado a título de honorários advocatícios 

em favor da Defensoria Pública, na conta indicada à fl. 133.

Após, intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comparecer à Defensoria Pública, no sentido de indicar a conta para 

transferência da quantia depositada pelo requerido à fl. 130.

Sem prejuízo, calcule-se as custas finais e intime-se o requerido para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento destas, sob pena de 

protesto e/ou inscrição na Dívida Ativa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 95316 Nr: 5705-67.2017.811.0012

 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: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos da 

juntada de mandado de Busca e Apreensão negativa

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60391 Nr: 1465-11.2012.811.0012

 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: MARLENE AGATA MARCHALL

 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:

 Vistos.

Marlene Agata Marchall propôs ação previdenciária para concessão de 

pensão por morte em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados nos autos.

Sustenta a parte autora preencher os requisitos para ser reconhecida 

como dependente do “de cujus” Darci José Thome, pugnando pelo 

estabelecimento do benefício previdenciário de pensão por morte.

Com a inicial juntou documentos.

Determinou-se a citação e designou-se audiência de instrução e 

julgamento (fl. 37).

Citada, a autarquia ré apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

falta de interesse processual, uma vez inexistir requerimento 

administrativo acostado aos autos. (fls. 54/67).

No decorrer da fase instrutória foram ouvidas duas testemunhas.

Em audiência, foi proferida sentença julgando procedente o pedido 

formulado na inicial.

Interposto recurso, foi proferida decisão no TRF – 1ª região anulando a 

sentença e determinando o retorno dos autos.

Com o retorno dos autos, a parte autora juntou o comunicado da decisão 

que indeferiu seu requerimento administrativo (fl. 122).

A autarquia ré, intimada, apresentou contestação às fls. 124/127, 

pugnando pela improcedência do pedido inicial.

Impugnação à contestação juntada às fls. 134/135.

Intimadas para especificação de provas, a autora pugnou pelo julgamento 

da ação no estado em que se encontra (fls. 141/142) e a autarquia ré 

quedou-se inerte.

Os autos vieram-me conclusos para deliberações.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação reivindicatória de estabelecimento de benefício 

previdenciário de pensão por morte.

O artigo 74 da Lei nº 8.213/91, assim dispõe:

“A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 

segurado que falecer, aposentado ou não”.

 A concessão do benefício de pensão por morte depende do 

preenchimento dos seguintes requisitos: ocorrência do evento morte, 

demonstração da qualidade de segurado do “de cujus”, bem como a 

condição de dependente de quem objetiva a pensão.

 Analisados os autos, concluo que a parte autora comprovou sua 

qualidade de dependente e a ocorrência do evento morte, conforme 

certidão de óbito e de casamento colacionados à inicial.

Contudo, em que pese a presunção de dependência econômica da parte 

autora, nos termos do artigo 16, inciso I e § 4º, da Lei 8213/91, não logrou 

a autora comprovar que o falecido era segurado especial, tendo em vista 

que não juntou nenhum documento como prova de seu labor rurícola e/ou 

qualidade rural em regime de economia familiar.

Assim, constato a extrema fragilidade da prova documental produzida pela 

autora que não se desincumbiu de seu ônus processual satisfatoriamente.

No caso da pensão por morte, não há carência mínima a ser comprovada, 

porém se faz necessária a comprovação do labor rural ao tempo da morte 

do “de cujus”.

A prova testemunhal tem como finalidade corroborar a prova documental, 
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contudo, os documentos juntados não fazem prova da qualidade de 

segurado especial do falecido, logo, temerário seria utilizar as alegações 

das testemunhas para reconhecer o direito pleiteado pela autora.

A jurisprudência é clara em prever que a prova testemunhal não será 

usada como forma única de fazer prova dessa qualidade de segurado, até 

porque o rol de documentos que a autora poderia ter apresentado é 

deveras variado.

Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região:

“APELAÇÃO CIVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RURAL. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUALIDADE DE SEGURADO DO DE CUJUS 

NA DATA DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM BASE 

UNICAMENTE NA PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. 1. A documentação acostada não ostenta 

suficiente densidade probatória para comprovação da qualidade de 

segurado do de cujus e a consequente concessão do almejado benefício 

previdenciário 2. O fato de ser proprietário de imóvel rural, por si só, não 

comprova a condição de segurado especial - trabalhador rural que vive 

em regime de economia familiar -, especialmente quando declarado em 

documentos públicos (certidão de casamento e óbito) que o falecido 

exercia as atividades de pedreiro e comerciante. 3. Não é admissível o 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade rural com base em 

prova exclusivamente testemunhal. 4. Apelação e remessa oficial 

p r o v i d a s .  ( T R F - 1  -  A C :  0 0 6 8 2 7 8 5 3 2 0 1 1 4 0 1 9 1 9 9  

0068278-53.2011.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL RÉGIS DE SOUZA 

ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/10/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: 13/11/2015 e-DJF1 P. 540)”.

Desta forma, não há que se falar em reconhecimento da qualidade de 

rurícola do falecido, em razão da ausência de início de prova material 

(contrariando o disposto no art. 55, § 3º, da lei. 8.213/91), sendo 

inadmissível a produção exclusiva de prova testemunhal.

Na mesma trilha caminha o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. 

REQUISITOS DA LEI 8.213/91. ATIVIDADE EXERCIDA EM PROPRIEDADE 

COM ÁREA SUPERIOR A 04 MÓDULOS FISCAIS. UTILIZAÇÃO DE 

EMPREGADOS DE FORMA PERMANENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO 

DO INSS PROVIDO. 1. Para concessão do benefício de pensão por morte 

faz-se necessário comprovar o óbito do instituidor; a condição de 

segurado à época do óbito; e a qualidade de dependente do requerente. 2. 

No que se refere à qualidade de segurado especial do falecido, a autora 

juntou os seguintes documentos com a finalidade de comprová-la: certidão 

de casamento, constando a profissão do falecido como comerciário 

(08/09/1979); certidão de óbito, constando a profissão do falecido como 

agropecuarista; e contrato particular de arrendamento de imóvel rural, 

como pagamento à transferência de um imóvel rural, constando o falecido 

como arrendatário de área rural de 418 has (quatrocentos e dezoito 

hectares). 3. A testemunha Leonardo dos Santos afirmou em seu 

depoimento "que conheceu a família da requerente no estado de Minas 

Gerais, quando o pai do depoente foi trabalhar para a família da 

requerente; que quando a requerente e sua família veio para a região o 

depoente veio com eles e trabalha junto com a família até a atualidade; que 

quando a família da requerente chegou a região trabalhavam apenas com 

arrendamento de terras; que a requerente e seu marido trabalhavam 

apenas com pecuário, e cultivavam para subsistência da família milho, e 

hortaliças (...)" (fls. 94). 4. Considera-se segurado especial a pessoa 

física residente em imóvel rural que, em regime de economia familiar, na 

condição de produtor (proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, 

parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais) que 

explore atividade agropecuária em área de até 04 módulos fiscais. 

Considera-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. (Lei 8.213/1991, art. 11, VII; e §1º). 5. Na 

hipótese dos autos, verifica-se que a área explorada pelo de cujus - de 

418 has -, supera o limite de quatro módulos ficais estabelecido pela 

legislação previdenciária (módulo fiscal em Guarantã do Norte/MT é de 

90has). Além disso, conforme restou demonstrado pelo depoimento da 

testemunha, a família utilizava empregado de forma permanente. 6. Ainda 

que se reconheça que a dimensão do imóvel superior aos módulos rurais 

não descaracteriza, por si só, o regime de economia familiar, devendo ser 

avaliado com as demais provas (REsp 232.884/RS, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2007, DJ 

17/12/2007, p. 351), entendo que não restou comprovado que a atividade 

exercida pelo falecido esposo da autora tenha se dado nos moldes 

estabelecidos pela Lei 8.213/1991, sendo, portanto, incabível a concessão 

do benefício de pensão por morte rural no presente caso. 6. Apelação 

provida. 7. Sucumbência invertida.

(AC 0019128-06.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL RÉGIS DE 

SOUZA ARAÚJO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.466 de 13/11/2015)

Por fim, não restando demonstrada a condição de segurado especial do 

falecido, inviável se revela a concessão da pensão por morte conforme 

postulada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razão da gratuidade da justiça deferida, suspendo a cobrança pelo 

prazo de 05 (cinco) anos ou até quando a parte não fizer mais jus ao 

benefício.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69794 Nr: 677-89.2015.811.0012

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MARCA, ROSA MARIA PEREIRA DE 

ARAÚJO, ROSANI ARRUDA COSTA, SANDRA MARIA CAMARGO 

BARROSO, WILSON PEDROSA MENDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAGALHAES FARIA 

NETO - OAB:15436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES - OAB:15874, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:15874

 Considerando-se que o feito principal já foi sentenciado e se encontra na 

segunda instância, intimem-se as partes para manifestarem se possuem 

interesse no prosseguimento da presente impugnação ao valor da causa.

Concedo o prazo de dez dias para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99850 Nr: 391-09.2018.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOAO PEREIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELIA MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de hipossuficiência e diante da natureza da ação, 

CONCEDO os benefícios da gratuidade da justiça, nos teermos do art. 98 

do CPC, ressalvando a possibilidade de revogação.

Postergo a análise do pedido de guarda provisória para após a tentativa 

de conciliação entre as partes, o estabelecimento do contraditório e a 

confecção de estudo psicossocial, por entender insuficientes os 

documentos juntados na preambular.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do CPC, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se fazerem 

presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pelo 

Gestor do Centro.

Proceda-se o necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se a requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A citação ocorrerá com antecedência mínima de quinze dias da data 

designada para audiência de conciliação.

A intimação da parte autora será por meio de seu advogado, enquanto da 

parte ré será feita pessoalmente.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório, a fim de aguardar o decurso do prazo para 
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apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, intime-se a parte 

autora para impugnação em 15 (quinze) dias.

Em tempo, caso não haja acordo, determino a realização de estudo 

psicossocial, mediante visita na casa do autor e da ré, devendo o laudo 

ser apresentado no prazo de quinze dias. Intimem-se a assistente social e 

a psicóloga deste juízo para confecção do estudo na casa do genitor e 

expeça-se carta precatória pra realização do estudo na casa da ré.

Havendo acordo, vista ao MP e, após, volvam-me conclusos para 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74469 Nr: 2597-98.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLACI IRENE PREDIGER

 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.

Ref. 69: tendo em vista a impugnação apresentada, vista a parte 

exequente para manifestação em 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37799 Nr: 1358-98.2011.811.0012

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPARINA PEREIRA, AGROPECUÁRIA 

VANGUARDA NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINO ALVES DE MIRANDA - 

OAB:10042/GO

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 160.467.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/Mediação para o 

dia 18/04/2018, às 09h00min (Horário de Mato Grosso).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Nova Xavantina MT, 09/04/2018.

WALTEMAR FERREIRA BORGES

Gestor do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63470 Nr: 2175-94.2013.811.0012

 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: MARIA APARECIDA VAZ ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO RAFAEL DE JESUS 

COSTA NASSER - OAB:16905/O, GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:3.005-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fulcro no artigo 487, 

I, do CPC, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos 

valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da 

autora a título de contribuição previdenciária entre os meses de fevereiro 

de 2009 a setembro de 2012, correspondente à diferença entre o valor 

efetivamente descontado e a contribuição previdenciária que deveria 

incidir sobre o valor que exceder o limite máximo estabelecido para os 

benefícios do INSS, a ser apurado em simples cálculo aritmético.

A correção monetária deve obedecer aos 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). Já os juros de 

mora são devidos em 1% (um por cento) 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. Isenta a parte ré do pagamento das custas processuais. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, 

com fulcro no inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC. Deixo de determinar a 

remessa necessária do presente feito, nos termos do art. 496, §3º, inciso 

II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95196 Nr: 5635-50.2017.811.0012

 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: MARIZA MARIA ALVES DA ROCHA

 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.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada nos autos.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89596 Nr: 2385-09.2017.811.0012

 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: MARIVANI XAVIER MIRANDA, AGNALDO DE SOUZA 

ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, MUNICÍPIO 

DE BARRA DO GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

EDUARDO SILVEIRA LADEIA - OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 83: defiro o pedido.

Expeça-se mandado de intimação à parte autora para, querendo, 

especificar as provas que pretende produzir. Fixo prazo de 10 (dez) dias 

para tal fim.

Após, abra-se vista dos autos, conforme requerido em petição.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85840 Nr: 25-04.2017.811.0012

 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: SANDRA BARROS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA KAROLINE LEAL LIRA 

ALVES - OAB:21077/O, MONIQUE FURQUIM - OAB:22.279/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 Vistos.
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A fim de evitar futura alegação de nulidade, determino a intimação da parte 

autora para apresentar, no prazo de quinze dias, caso queira, 

contestação ao pedido contraposto (reconvenção) de ref.23.

Desde já, defiro a produção de prova pericial solicitada pela ré à ref. 36.

Faculto as partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico, no prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda não tenham tomado tais 

providências.

Nomeio perita médica a Dra. Rhayanne Nayara Cândido Barzotto, que 

atende no hospital público deste município, localizado na Rua Francisco 

Lima, n. 416, centro, Nova Xavantina-MT.

Intime-se a perita nomeada para informar se aceita o encargo e designar 

dia, hora e local para realização da perícia médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos a serem apresentados pelas partes.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Considerando a importância da perícia técnica, o tempo a ser dispensado 

e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a Resolução n° 558 do 

Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão pagos pela parte ré em 

quinze dias.

O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir da 

data do exame.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98826 Nr: 7856-06.2017.811.0012

 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: MARINEZ FÁBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. FERREIRA BARROS, ADELMO FERREIRA 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÍDIA ALVES DE SOUZA - 

OAB:6426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de hipossuficiência e diante dos documentos 

apresentados pela parte autora, nos termos do art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

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 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.

A intimação da parte autora será feita por meio de seu advogado, 

enquanto a da ré será por mandado/carta, conforme dispõe o art. 334, § 

3º do NCPC.

Ao ser citada, a ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar 

é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 15 (quinze) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para eventual homologação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99747 Nr: 330-51.2018.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte exequente não esgotou os meios legais para descoberta do 

endereço da parte ré.

Assim, por enquanto, não cabe a citação por edital.

Desta forma, indefiro o requerimento de fls. retro e determino a intimação 

da parte exequente para providenciar andamento ao feito em 10 (dez) 

dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96144 Nr: 6261-69.2017.811.0012

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRDFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853-A MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 29: defiro o pedido.

Expeça-se o necessário mandado, a ser cumprido no endereço declinado 

pela parte em petição.

Custas pela autora.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-22.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA RODRIGUES DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 05 de maio de 

2018, às 07h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 9 de abril de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-56.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATANS RAFAEL GOMES DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 29 de maio de 

2018, às 09h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 
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acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 9 de abril de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-26.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATANS RAFAEL GOMES DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 29 de maio de 

2018, às 09h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 9 de abril de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-20.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA KAROLINE LEAL LIRA ALVES OAB - MT0021077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que os embargos de declaração (Id. 12583104) 

foram apresentados dentro do prazo previsto no artigo 49 da Lei 9.099/95. 

Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos seguintes 

termos: Tendo em vista que os presentes embargos possuem efeitos 

infringentes e, poderão modificar a sentença, intimo a parte autora para 

responder os embargos, no prazo de cinco dias. O referido é verdade e 

dou fé. Nova Xavantina-MT, 9 de abril de 2018. Ronaldo Gonçalves da 

Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000118-13.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS (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 a audiência conciliatória 

foi designada automaticamente pelo sistema PJE em processo que consta 

como promovido o ente público Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, andamento inadequado para a maioria dos processos que 

tramitam pela Fazenda Pública, devido a falta de amparo legal para 

firmamento de acordo em sessão conciliatória, procedo com o 

cancelamento da audiência e remeto o feito concluso para despacho inicial 

da MMª. Juíza. Intime-se a parte autora. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina / MT, 09 de abril de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010813-43.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o alvará expedido (Id. 

12619681), encaminho intimação para ciência da parte autora, ficando 

ciente que os autos aguardarão manifestação pelo prazo de 10 (dez) dias, 

nada sendo requerido os autos serão arquivados. O referido é verdade e 

dou fé. Nova Xavantina / MT, 9 de abril de 2018. Ronaldo Gonçalves da 

Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69950 Nr: 1618-06.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDdS, TdSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81456 Nr: 3028-65.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janderson Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de juntada, formulado pela Defesa.

Homologo a desistência da testemunha Silvanio Almeida Nunes.

Declaro encerrada a instrução processual.

Saem as partes intimadas a fim de apresentar alegações finais, no prazo 

de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público.

Após, concluso para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75932 Nr: 311-80.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE estes embargos à execução 

interposto por WEVERSON MANIN MORAIS nos autos da execução de 

alimentos (Cód. 69950). Sucumbente, condeno o embargante ao 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10 % sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça em favor do 

embargante. Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia da decisão para 

a execução em apenso, prosseguindo a execução. Publique-se. 
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Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79009 Nr: 1764-13.2017.811.0044

 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: Mayara Siqueira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Autos n. 79009

Vistos.

Recebo a presente exordial.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Inverto o ônus da prova em desfavor do requerido, nos termos do art. 6, 

inciso VIII, do CDC.

Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, remeto o presente 

feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se 

fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada 

pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se a requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

Ao ser citada, o requerido deverá ser cientificado de que o prazo para 

contestar é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do CPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 30 de junho de 2017.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79009 Nr: 1764-13.2017.811.0044

 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: Mayara Siqueira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos para intimar o advogado da parte requerida acerca 

do despacho a seguir transcrito tendo em vista que a época da publicação 

o mesmo não estava cadastrado:"Vistos.Intime-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, ou requererem o julgamento antecipado.Intime-se.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53673 Nr: 2868-79.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

Dê-se vista a parte interessada pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53635 Nr: 2830-67.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdP-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o acordo entabulado nestes autos já 

foram devidamente homologados.

Retornem ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53635 Nr: 2830-67.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anair Fernandes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o acordo entabulado nestes autos já 

foram devidamente homologados.

Retornem ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50615 Nr: 2129-43.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hotel Bezerra Ltda, Cleumisse Marques 

Barbosa Bezerra, João Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça( fls.70), no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33043 Nr: 1281-56.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de localização de endereço, uma vez que compete a 

parte interessada diligenciar em busca de endereços em nome da parte 

executada.

Assim, intime-se a parte exequente para que no prazo de 10 (dez) dias, 

informe o atual endereço da parte executada, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24161 Nr: 191-18.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perival de Matos Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Carlinhos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Perival 

de Matos Campos em face de Francisco Carlos Carlinhos do Nascimento.

Todavia, como se depreende da petição de fl. 55 dos autos, as partes 

transigiram amigavelmente, motivo pelo qual requerem a homologação do 

acordo e extinção do feito.

À fl. 72 a parte executada requereu a baixa da averbação do imóvel, a 

parte exequente se manifestou favorável ao pedido fl. 74.

É o breve relato. Decido.

Não sendo constatada qualquer irregularidade no acordo firmado entre as 

partes, e em atendimento ao art. 200, do NCPC, homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado.

Em consequência, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, o que faço com resolução de 

mérito.

Autorizo, em consequência, o necessário paea baixa na averbação do 

imóvel AV.03/591, Registrada no 1º Serviço de Registro de Imóveis de 

Paranatinga-MT.

Isento de custas.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23945 Nr: 2719-59.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - 

OAB:8.922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT, Silvia 

Jociane Leite Branco - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Defiro o pedido de suspensão do feito nos termo do artigo 921, inciso III, 

§1°, ambos do Código de Processo Civil

II- Ao arquivo provisório.

III- Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82970 Nr: 3755-24.2017.811.0044

 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: Dalva Xavier Haimussi, Benedita Silva de Figueiredo, 

Maria José Silva, Francisco Xavier Figueiredo, Nelson Jacob Haimussi

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Citem-se os interessados por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

responder a presente, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 721)

Oficie-se ao Banco Bradesco a fim de que se apure todos os saldos em 

nome do de cujus, inclusive saldo bancário, aplicações financeiras, 

PIS/PASEP, FGTS e possíveis seguros de vida.

Intimem-se os requerentes para juntar aos autos, certidão negativa de 

tributos municipais, estaduais e federais (CPC, art. 722).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54208 Nr: 337-83.2014.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Elisete de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torlim Indústria Frigorífica Ltda, Waldir Cândido 

Torelli, Jair Antonio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claúdio Julio Fontoura - 

OAB:103.606-MG, Tamara Campos Gomes - OAB:134.329/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de localização de endereço, uma vez que compete a 

parte interessada diligenciar em busca de endereços em nome da parte 

reclamada.

Assim, intime-se a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias, 

informe o atual endereço da parte reclamada, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 25882 Nr: 1917-27.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Marques David

 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: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento do feito.

Intime-se a parte interessada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 19118 Nr: 582-41.2007.811.0044

 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: ÉDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Nedel - OAB:58521/RS, 

Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

Dê-se vista a parte interessada.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 466 de 706



Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87343 Nr: 1112-59.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Jacinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87339 Nr: 1109-07.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Marcos Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87337 Nr: 1108-22.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Miranda do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64770 Nr: 2665-49.2015.811.0044

 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: João Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerente para que manifeste quanto à proposta de 

acordo de fls. 54/55, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81621 Nr: 3097-97.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junio Cesar Pereira Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT, Welton 

Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inexistem preliminares a serem decididas ou nulidades a sanar, sendo as 

partes legítimas e bem representadas, daí porque declaro saneado o 

processo.

 Em razão da situção que está acometida a parte autora, nomeio o Dr. 

Arlindo Rodrigues Rocha Junior, médico, que atende nesta cidade e 

comarca, para a realização da perícia.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Concluídas as diligências, retornem os autos conclusos para designação 

da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69749 Nr: 1541-94.2016.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAdMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdJdSMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welton Esteves - 

OAB:11924/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento do feito.

Intime-se a parte interessada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55715 Nr: 1538-13.2014.811.0044

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Liparizi, Carlos Roberto Liparizi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda, Vilson Covolan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Luiz Ferreira da 

Silva - OAB:6.565/MT, Marco Antonio Pizzolato - OAB:68647/SP

 Vistos, etc.

Intime-se a parte contrária para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste quanto à petição de fls. 1849/1853.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53610 Nr: 2806-39.2013.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Takenori Tamashiro, Patricia 

Aparecida Tamashiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darley da Silva Camargo - 

OAB:6.526-B/MT, Euder Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT, Remi Cruz Borges - OAB:11.148-A

 Vistos, etc.

Primeiramente, certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença.

Retifique-se a distribuição e autuação, para constar o presente como 

cumprimento de sentença, bem como a alteração dos polos ativo e 

passivo.

Após, intime-se o(a)(s) executado(a)(s), através de seu(s) 

representante(s) legal(is), a efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 

15 (quinze) dias (NCPC, art. 523), sob pena de aplicação de multa no valor 

de 10%. (art. 523, §1º, NCPC).

Não havendo o pagamento voluntário, intime-se o exequente a fim de, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestar e requerer o que entender de 

direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33058 Nr: 1296-25.2012.811.0044

 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: Marilei Terezinha Carlini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Khalleb Hortifrutigranjeiros Ltda, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT, 

SOLANGE DA SILVA MACHADO - OAB:31375

 Vistos.

Indefiro o pleito de fls. 294/295 ante a ausência de meios necessários 

para realização de vídeo conferência ou qualquer outro meio tecnológico 

de transmissão de som e imagem em tempo real, uma vez que não 

havendo meios para realização de vídeo conferência não há como 

proceder a oitiva da parte autora e colher depoimento dos sócios quotistas 

da empresa requerida Khalleb Hortifrurigranjeiros Ltda em uma mesma 

oportunidade, inclusive pelo fato de inviabilizar a parte contrária do direito 

a prova postulado, razão pela qual mantenho a data da audiência da forma 

em que foi designada às fls. 289.

Intime-se.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82592 Nr: 3600-21.2017.811.0044

 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: Danilo Julio Antonovicz, Sidnei Roberto Anotovicz, Ivete 

Ivaz Antonovicz, EDINEI RICARDO ANTONOVICZ, HELENA LENARTOVICZ 

ANTONOVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATÁLIA DA ROCHA GUAZELLI 

DE JESUS - OAB:54176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 82592 – 2ª Vara

Autos de Origem nº 3600-21.2017 – Mediação/ Conciliação

CERTIDÃO

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT, cadastrado sob nº Procedimento 160015 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 20/06/2018 às 16h00min, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

Certifico ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, 

Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 

que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga.

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83944 Nr: 4216-93.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Brito de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Manoel Matosso Colman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 83944 – 2ª Vara

Autos de Origem nº 4216-93.2017 – Mediação/ Conciliação

CERTIDÃO

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT, cadastrado sob nº Procedimento 159795 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 20/06/2018 às 13h00m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

Certifico ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, 

Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 
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que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga.

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77980 Nr: 1246-23.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paranatinga Tur LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Ferreira Lima, Luiz Alberto Goellner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Joel Cardoso de Souza - OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora à 

informar, no prazo de 05 (cinco) dias, novos endereços dos requeridos, 

devido o fato de não ter sido possível intima-los nos endereços indicados 

na exordial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86969 Nr: 926-36.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 86969 – 2ª Vara

Autos de Origem nº 926-36.2018 – Mediação/ Conciliação

CERTIDÃO

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT, cadastrado sob nº Procedimento 160006 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 20/06/2018 às 17h00min, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

Certifico ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, 

Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 

que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga.

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51327 Nr: 519-06.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Augusto Longhini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelos Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 1023, § 2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos de 

fls. 278/290 e documentos de fls. 291/315.

Após, conclusos para analise das razões do embargo de declaração e 

prosseguimento no cumprimento de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86959 Nr: 924-66.2018.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisberto Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Alves Bernardo, Santa Maria 

Empreendimentos e Participações Ltda, Anibal Manoel Laurindo, Elenice 

Polaroti Laurindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Mendes Madeiros - 

OAB:22528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Usucapião, proposta por FLORISBARTO LEAL, em 

face de SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, 

ANIBAL MANOEL LAURINDO e ELENICE POLAROTI LAURINDO, em sua 

fase inicial.

Com relação ao pedido de pagamento das custas ao final do processo, em 

razão de não possuir condições econômicas de adimplir com as despesas 

iniciais, verifica-se que não há nos autos a comprovação de 

hipossuficiência. Nesse sentido, salienta-se o recente entendimento 

jurisprudencial acerca do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. O pagamento das 

custas ao final do processo é semelhante à concessão do benefício da 

gratuidade judiciária, devendo restar comprovada a hipossuficiência 

financeira momentânea da parte de arcar com os ônus processuais, o que 

não restou comprovado nos autos. Agravo de instrumento desprovido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70072877970, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 29/06/2017).

Desta feita, como a parte autora não logrou êxito em comprovar sua 

hipossuficiência econômica, indefiro o pedido.

No entanto, considerando que a causa é de elevado valor e que o 

requerente aportou aos autos declaração, feita por seu contador, de que 

não possui alto rendimento (fls. 22), defiro o pedido de parcelamento das 

custas iniciais, devendo este ser realizado em 6 (seis) parcelas mensais e 

sucessivas, sujeitas à correção monetária, nos termos do artigo 168, § 7º 

da CNGC.

Intime-se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder o 

recolhimento da primeira parcela, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e cancelamento da distribuição (art. 290, CPC)

Após, certifique-se e façam os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83901 Nr: 4196-05.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Laraianas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente pugnou 

pela concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, alegando 

hipossuficiência de recursos, contudo, a declaração de pobreza juntada 

com a inicial implica mera presunção relativa da hipossuficiência financeira 

declarada, que pode ceder ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira.

 Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a 

miserabilidade alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas 

devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no 

item 2.14.2.1 da CNGC, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil e o Provimento nº 

43/2014-CGJ, bem como indicar sua profissão (artigo 319, inciso II, do 

CPC).

 Após, conclusos para deliberação.

Intime-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 18912 Nr: 381-49.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Barbieri, Vilma Maria Fontana Barbieri, 

Jaime Dias Pereira Filho, Eliezer de Campos Melo, Rosely Bezerra Melo, 

Rosineire Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:9724-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Executado, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida, sob pena de 

aplicação de multa no percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor 

exigido, sem prejuízos dos atos processuais necessários à expropriação 

de tantos bens quantos forem necessários para a satisfação da 

obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83026 Nr: 3777-82.2017.811.0044

 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: Sopave Norte S/A Mercantil Rural

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Regina Zamignani Gemenes, Reinaldo 

Gemenes, Denis Roberto Zamignani, Patricia Zamignani Maluf, Alexandre 

Uebi Maluf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Luiz da Cruz Louzich - 

OAB:10823/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I) Inicialmente, considerando o não conhecimento do recurso de agravo de 

instrumento interposto pela parte interessada MR ASSESSORIA 

EMPRESARIAL E AGRONEGÓCIO EIRELI, revogo, em parte, o despacho de 

fl. 798, especificamente o item "2".

II) O utrossim, certifique-se o Sr. Gestor se houve o cumprimento da 

decisão proferida pelo E. TJ às fl 661/663.

Caso positivo, intime-se o Oficial de Justiça para que proceda a devolução 

do mandado, independentemente de cumprimento. Caso contrário, verifico 

que o mandado de manutenção da posse foi devidamente cumprido em 

favor da requerente SOPAVE NORTE S/A (fls. 632), estando a medida 

liminar em vigor, vez que não há notícia de nenhuma alteração no 

substrato fático dos autos.

 Cumprida e devidamente certificada a diligência acima pelo Sr. Gestor, 

bem como certificado o decurso do prazo ou a manifestação da parte 

autora acerca da contestação de fls. 664/682 e documentos, conforme 

determinado às fls. 798, tornem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83297 Nr: 3902-50.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTA, LTAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para comparecem pessoalmente a Oficina de Pais e 

Filhos, bem como para que tragam seus filhos a partir de 06 (seis) anos de 

idade, inclusive os adolescentes de até 18 (dezoito) anos, para 

participarem conjuntamente desta solenidade que se realizará no dia 

05/05/2018, das 13:00 às 18:00, no edifício do Fórum desta Comarca.

Com relação ao trabalho, neste dia será expedida declaração de dispensa 

por este Juízo, se necessário.

Após, encaminhe-se os autos para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para que seja realizada a tentativa de conciliação 

entre as partes, o mais breve possível, devendo as partes comprovar nos 

autos a participação na Oficina com a juntada do certificado.

A parte que reside em outra cidade e que não puder comparecer ao ato 

deverá fazer a oficina de Pais e Mães online, através do sítio 

www.tjmt.jus.br, devendo providenciar a juntada do certificado nos 

presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, com a máxima urgência, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87155 Nr: 1025-06.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lupercio Honorato de Assunção Neto

 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.

 Inicialmente, consigno 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, cite-se o requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo 

legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, 

fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87158 Nr: 1028-58.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Moura Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Inicialmente, consigno 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, cite-se o requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo 

legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, 

fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87160 Nr: 1030-28.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Pereira Sanatana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 87160

Vistos.

 Inicialmente, consigno que é desnecessária a designação de audiência 
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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, cite-se o requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo 

legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, 

fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87161 Nr: 1031-13.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacqueline Silva Pereira

 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.

 Inicialmente, consigno 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, cite-se o requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo 

legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, 

fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87163 Nr: 1033-80.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Evangelista

 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.

 Inicialmente, consigno 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, cite-se o requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo 

legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, 

fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87165 Nr: 1035-50.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geneci Concatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

GENECI CONCATTO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Proceda-se a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais.

 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.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87340 Nr: 1110-89.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Firmina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR 

MORTE ajuizada por LUZIA FIRMINA DOS SANTOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos.

Proceda-se a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais.

 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.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87342 Nr: 1111-74.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moncas Cardozo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

MONCAS CARDOZO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Proceda-se a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais.

 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.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86620 Nr: 722-89.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nabor dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cite-se o requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, 

observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo 

constar as advertências legais do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Ainda, em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, 

inciso VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86662 Nr: 742-80.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luanderson Manoel Pereira Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Amauri Calvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - 

OAB:13322/MT, Claudia Regina da Silva - OAB:17.122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente pugnou 

pela concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, alegando 

hipossuficiência de recursos, contudo, a declaração de pobreza juntada 

com a inicial implica mera presunção relativa da hipossuficiência financeira 

declarada, que pode ceder ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira.

 Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a 

miserabilidade alegada ou recolher as custas devidas, no prazo de 15 

(trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, bem como indicar sua 

profissão (artigo 319, inciso II, do CPC) e interesse na realização de 

audiência de conciliação.

 Após, conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86898 Nr: 892-61.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR 

MORTE ajuizada por DORALICE RODRIGUES DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

 Proceda-se a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais.

 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.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86901 Nr: 895-16.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Moreira Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR 

MORTE ajuizada por ADELAIDE MOREIRA ROSA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos.

Proceda-se a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais.

 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.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86902 Nr: 896-98.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA 

PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por MARIO ALVES DE 

OLIVERA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 25/87.

Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a presente ação no 

prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências 

legais.

Por sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do 

direito alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para 

se manifestar no prazo legal.

Em razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio 

o Dr. ARLINDO RODRIGUES ROCHA JÚNIOR, CRM 4289, que atende nesta 

cidade de Paranatinga/MT, para realização da perícia.

 Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias.

Concluídas as diligências, retornem os autos conclusos para deliberações.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 
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conciliação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87015 Nr: 944-57.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela de Paula Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de tutela antecipada em ação de cobrança formulado 

por DANIELA DE PAULA FERREIRA em face do MUNICÍPIO DE 

PARANATINGA/MT, todos devidamente qualificados no presente feito.

Consta, em síntese, que a requerida é professora da rede municipal de 

ensino desta cidade e sustenta que possui direito a férias anuais de 45 

(quarenta e cinco) dias, com o direito ao pagamento correspondente a 1/3 

(um terço) da remuneração.

Contudo, ressalta que o requerido somente vem pagando o adicional de 

1/3 (um terço) da remuneração sobre 30 (trinta) dias de férias.

 Assim, pugnou, em sede de tutela de urgência, que o MUNICÍPIO DE 

PARANATINGA/MT proceda a incorporação do adicional de 1/3 (um terço) 

da remuneração sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias na folha de 

pagamento da parte autora, até ulterior decisão. No mérito, o pagamento 

do adicional proporcional faltante dos anos anteriores (2013 a 2017). 

Juntou documentos de fls. 16/78.

 É o breve relato. Decido.

Inicialmente, ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro 

à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

A tutela de urgência é uma das modalidades de tutela provisória prevista 

no Código de Processo Civil.

Seus requisitos estão elencados no art. 300 do Código de Processo Civil. 

Confira:

 “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.”

Todavia, no caso em tela, entendo que não há como conceder a tutela 

provisória já na inicial, por se tratar de ação contra a Fazenda Pública, e 

cujo objeto é o pagamento adicional ao servidor (art. 1º, § 3º, da Lei 

8.437/1992 e art. 1º e art. 2º-B, ambos da Lei nº 9494/1997 c/c o art. 1º, § 

4º da Lei nº 5021/1966).

Insta ressaltar que o artigo 1º da Lei nº 9.494/1997 foi declarado 

constitucional pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da 

ADC nº 04/97, em 11/02/1998, gozando esta compreensão, desde então, 

de eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder 

Judiciário, conforme artigo 102, §2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. TUTELA 

ANTECIPADA. IMPLANTAÇÃO DE VANTAGEM. CONVERSÃO DE 

VALORES EM URV. VEDAÇÃO LEGAL. Pedido de tutela antecipada para 

imediata implantação de diferenças vencimentais decorrentes de 

conversão de valores em URV antes da sentença, ao menos confirmada 

por este Tribunal, violaria a legislação vigente. Pretensão que encontra 

vedação legal no art. 1º da Lei nº 9.494/97, que impede a concessão de 

tutela antecipada para o pagamento de vencimentos ou vantagens a 

servidor público no âmbito da ação de conhecimento ao menos até o 

julgamento pelo Tribunal. Regra contida no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 

também considerada. Aplicação do artigo 557, § 1º-A, do CPC, na redação 

conferida pela Lei nº 9.756/98. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. 

(Agravo de Instrumento Nº 70043796994, Terceira Câmara Especial Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Maria Silveira, Julgado em 

11/10/2011).

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. (§3º, art. 300, do Código de Processo Civil).

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte requerida para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86462 Nr: 642-28.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Banck Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Todeschini Roveri Sisti, Marcos 

Fernandes Sisti, Maria Eugenia Witzler Antunes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de mandado.

 Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos à origem com as homenagens deste Juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86604 Nr: 717-67.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson José Marchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de mandado.

 Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos à origem com as homenagens deste Juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87117 Nr: 994-83.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleutério Alves Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei André Frison

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Daniel - 

OAB:30.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de mandado.

 Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos à origem com as homenagens deste Juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87151 Nr: 1022-51.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Lais de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de mandado.

 Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos à origem com as homenagens deste Juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72177 Nr: 2508-42.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fatima A. da Silva EPP, Marcia Rubia da Silva, 

Fatima Aparecida da Silva, Voney Rodrigues Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87053 Nr: 963-63.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fatima A. da Silva EPP, Maria Rubia da Silva, 

Fatima Aparecida da Silva, Voney Rodrigues Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cite-se a parte executada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a 

dívida com juros, multa de mora e encargos, ou garanta a execução, 

conforme preceitua o artigo 8º da Lei nº 6.830/80.

Frustrada a citação na forma requerida, intime-se, desde logo, a parte 

exequente para manifestação, em 05 (cinco) dias.

Não sendo efetuado o pagamento, nem garantida a execução, proceda-se 

a penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, bem 

como a avaliação de tais bens, devendo o valor constar no auto de 

penhora, conforme determina o artigo 13 da Lei nº 6.830/80.

Efetivada a penhora ou o arresto, providencie-se o registro, se for o caso 

(artigo 14 da Lei n° 6.830/80), e a avaliação dos bens penhorados ou 

arrestados, assim como, intime-se a parte executada, que poderá 

impugnar a avaliação e oferecer embargos, tudo no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, por ora.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85905 Nr: 426-67.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Voney Rodrigues Goulart, Maria Rubia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINE MINUZI - OAB:14631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se os embargantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

a garantia da execução ou comprovar sua hipossufiência, nos termos do 

artigo 16, § 1º da Lei 6.830/1980, sob pena de extinção dos embargos 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79488 Nr: 1985-93.2017.811.0044

 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: FNF, Patrícia Regina Nitsche

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson França Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Inicialmente, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 73, com urgência.

 Outrossim, considerando a informação constante às fls. 74, intimem-se as 

partes para comparecerem a Oficina de Pais e Filhos, bem como para que 

tragam seus filhos a partir de 06 (seis) anos de idade, inclusive os 

adolescentes de até 18 (dezoito) anos, para participarem conjuntamente 

desta solenidade, que se realizará no dia 05/05/2018, das 13:00 às 18:00, 

no edifício do Fórum desta Comarca.

Com relação ao trabalho, neste dia será expedida declaração de dispensa 

por este Juízo, se necessário.

Após, encaminhe-se os autos para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para que seja realizada a tentativa de conciliação 

entre as partes, o mais breve possível, devendo as partes comprovar nos 

autos a participação na Oficina com a juntada do certificado.

A parte que reside em outra cidade e que não puder comparecer ao ato 

deverá fazer a oficina de Pais e Mães online, através do sítio 

www.tjmt.jus.br, devendo providenciar a juntada do certificado nos 

presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, com a máxima urgência, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87054 Nr: 964-48.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Hotel Fazenda Ltda ME ( Novo Hotel), 

Josimar Marques Barbosa, Alice Maria Marques Barbosa, Beomice 

Marques Barbosa, Marcos Renee Sartori Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito.

Não havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 827, §1º, desse 

mesmo Código, importa na redução pela metade desse valor.

No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte executada cientificada 

do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-43.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IZIEL SOARES LACERDA (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)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

01/08/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 
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comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IZIEL SOARES LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

01/08/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IZIEL SOARES LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

01/08/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-58.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IZIEL SOARES LACERDA (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)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

01/08/2018 Hora: 15:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-26.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

02/08/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-11.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

02/08/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-93.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DO CARMO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

02/08/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-78.2018.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DO CARMO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

02/08/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-48.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MARTINS GULARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

02/08/2018 Hora: 15:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-18.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

03/08/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86894 Nr: 890-91.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: José Vanderlei Laurindo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florisberto Leal, Jessé Benedito Emídio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício Castilho Soares - 

OAB:11.464 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de queixa-crime impetrada por José Vanderlei Laurindo em 

desfavor de Jessé Benedito Emídio e Florisberto Leal, qualificados na 

exordial, pela suposta prática do delito previsto no artigo 138 do Código 

Penal.

A exordial foi protocolada no dia 14.03.2018, acompanhada dos 

documentos instrutórios de fls. 16/120.

É o relatório. Decido.

Considerando o que determina o artigo 520 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de conciliação para o dia 05/09/2018, às 15:30 horas.

Intimem-se as partes.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86895 Nr: 891-76.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Anibal Manoel Laurindo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florisberto Leal, Jessé Benedito Emídio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício Castilho Soares - 

OAB:11.464 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de queixa-crime impetrada por Anibal Manoel Laurindo em 

desfavor de Jessé Benedito Emídio e Florisberto Leal, qualificados na 

exordial, pela suposta prática do delito previsto no artigo 138 do Código 

Penal.

A exordial foi protocolada no dia 14.03.2018, acompanhada dos 

documentos instrutórios de fls. 16/229.

É o relatório. Decido.

Considerando o que determina o artigo 520 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de conciliação para o dia 05/09/2018, às 16:00 horas.

Intimem-se as partes.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000115-59.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDADE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA APARECIDA VARGAS ROCHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000115-59.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.533,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

TRINDADE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

ANDRESSA APARECIDA VARGAS ROCHA Senhor(a): Cesar Caliinoski 

Junor Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogdao do exequente, nos termos do processo acima indicado, para no 

prazo legal de 5 (cinco) dias indicar nos autos o endereço correto da 

executada, sob pena de extinção do feito. Certidão do oficial de Justiça : " 

Diligencia Negativa. C E R T I D Ã O: Certifico e dou fé que, estive na Rua 

Carlos Coimbra da Luz nº 135 e em lá estando, deixei de citar a executada 

Andressa Aparecida vargas Rocha por todo o conteúdodo mandado e da 
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incial, haja vista as informações do atual ocupante do imóvel e proprietário 

Cláudio Valério dando conta que a executada Andressa morava ali de 

aluguel e que se mudou, não sabendo precisar o atual endereço ou 

paradeiro. Necessário se faz que a parte informe o atual endereço. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 9 de abril de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-93.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ZENI MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ULTRACENTER SISTEMAS DE RECUPERACAO DE CREDITO E CONTACT 

CENTER LTDA (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - SP260137 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000158-93.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.326,28; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[TELEFONIA, ASSINATURA BÁSICA MENSAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ZENI MARIA DE SOUZA 

Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., ULTRACENTER 

SISTEMAS DE RECUPERACAO DE CREDITO E CONTACT CENTER LTDA 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. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 9 de abril de 

2018. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000032-09.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000032-09.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 192,99; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DE JESUS PEREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 9 de abril de 2018. Atenciosamente. 

JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000032-09.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000032-09.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 192,99; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DE JESUS PEREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 9 de abril de 2018. Atenciosamente. 

JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150617 Nr: 8286-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB: MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:MT 12.333

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/06/2018 às 17h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 152971 Nr: 9410-70.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUNCIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146017 Nr: 6151-67.2017.811.0013
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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: LAURA SALA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146019 Nr: 6153-37.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Vieira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52858 Nr: 4204-56.2009.811.0013

 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: Antonio João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhambi Alimentos Norte Ltda, Celso Ludwig, 

REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, RAFAEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisângela Sanches Ferreira 

de Andrade - OAB:MT-15154, Elisângela Sanches Ferreira de 

Andrade - OAB:OAB/MT nº15.154, Gracieli Borges Maria - 

OAB:21832/O, Jaqueline Peres Lessi - OAB:OAB/MT nº15.343, 

Jaqueline Peres Lessi Lisandro - OAB:MT-15343

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 8h para realização da perícia, portanto intimo 

o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e horário 

marcado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145129 Nr: 5733-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jessé Paixão Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:OAB/MT 19.142/O, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 15h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 157803 Nr: 11761-16.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 15h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145367 Nr: 5862-37.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Pedro da Silva Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 8h30 para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 148128 Nr: 7078-33.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 9h30min para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 152892 Nr: 9363-96.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Santos

 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:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153078 Nr: 9452-22.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NEPOMUCENO DE BRITO, Rosineia da Silva Brito 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158252 Nr: 11952-61.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anorina da Silva Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145926 Nr: 6097-04.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Maria Cândido Leopoldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154158 Nr: 9986-63.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALICE SCHIMITD DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 8h45min para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145140 Nr: 5741-09.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ester Francisca Silva Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8184

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 11h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 140402 Nr: 3878-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luana Mendes Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez. - 

OAB:8506-A

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 14h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143634 Nr: 5082-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Karolyne Santiago Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 15h45min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151801 Nr: 8785-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pouso de Miranda - 

OAB:MT 12.333

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/06/2018 às 16h45min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 128408 Nr: 7374-89.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143070 Nr: 4882-90.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cardoso de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143072 Nr: 4883-75.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA D EFREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 
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(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145361 Nr: 5859-82.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAGLÊ DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 14h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150848 Nr: 8388-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Cazeli Bezerra, ROSIMEIRE CAZELI 

BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029, IVAIR BUENO LANZARIN - OAB:OAB/MT 8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez. - 

OAB:8506-A

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 15h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 133521 Nr: 702-31.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO VALTRUDE SUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159601 Nr: 232-63.2018.811.0013

 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: ANTÔNIO DO NASCIMENTO MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA 

- OAB:7.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 137070 Nr: 2426-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Walison de Souza Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8184

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 11h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158251 Nr: 11951-76.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Gonçalves Shuina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 17h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145153 Nr: 5749-83.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 14h45min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158251 Nr: 11951-76.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Gonçalves Shuina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 147798 Nr: 6947-58.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DONIZETE ATAIDE DE NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 147610 Nr: 6861-87.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 
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INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João de Paula Tomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 15h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146085 Nr: 6191-49.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 10h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155193 Nr: 10447-35.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Augusta de Almeida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 16h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 134766 Nr: 1349-26.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR FREITAS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 11h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 130680 Nr: 8434-97.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL CHAPINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A, REAL 

BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 9h15min para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145361 Nr: 5859-82.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAGLÊ DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144945 Nr: 5677-96.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alexandre da Costa Matoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145614 Nr: 5960-22.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldeci Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 80501 Nr: 2616-09.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocemiro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143336 Nr: 4971-16.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Pereira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 11h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 105060 Nr: 4167-19.2015.811.0013

 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: JUYRACI DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 10h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146085 Nr: 6191-49.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145153 Nr: 5749-83.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154484 Nr: 10164-12.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NAURALICE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 128035 Nr: 7207-72.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150643 Nr: 8301-21.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aneli Moreira Dias Voznhak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB: MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB: MT 12.333

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/06/2018 às 16h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151065 Nr: 8474-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jackson Pereira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:MT 12.333

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/06/2018 às 15h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150848 Nr: 8388-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Cazeli Bezerra, ROSIMEIRE CAZELI 

BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029, IVAIR BUENO LANZARIN - OAB:OAB/MT 8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez. - 

OAB:8506-A

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145378 Nr: 5865-89.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 116989 Nr: 2556-94.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio Cesar Gomes Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154375 Nr: 10108-76.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELY PARA SILVA, DELMA SURUBI PARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153734 Nr: 9751-96.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA GOMES MIQUILINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 137167 Nr: 2474-29.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideval Martinez Toro, Wilson Martinez Toro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 116989 Nr: 2556-94.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio Cesar Gomes Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/06/2018 às 15h45min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144945 Nr: 5677-96.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alexandre da Costa Matoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 15h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146017 Nr: 6151-67.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA SALA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 8h15min para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145511 Nr: 5927-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leiliane Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 

12.903

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 15h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145367 Nr: 5862-37.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Pedro da Silva Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143336 Nr: 4971-16.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Pereira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151727 Nr: 8766-30.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Nunes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:MT 12.333

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/06/2018 às 17h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 147798 Nr: 6947-58.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DONIZETE ATAIDE DE NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 9h15min para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158198 Nr: 11920-56.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Gonçalves Santos

 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 devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 15h45min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 138933 Nr: 3215-69.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arildo Fonseca Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E 

LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 9h45min para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151065 Nr: 8474-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jackson Pereira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:MT 12.333

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 148128 Nr: 7078-33.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153622 Nr: 9696-48.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineia Germano

 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:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145504 Nr: 5920-40.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRONILDA ROSA MACIEL DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 9h para realização da perícia, portanto intimo 

o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e horário 

marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145504 Nr: 5920-40.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRONILDA ROSA MACIEL DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145159 Nr: 5753-23.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151831 Nr: 8808-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Reginaldo Baião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB: MT 8506-A

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/06/2018 às 17h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 100081 Nr: 2115-50.2015.811.0013

 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: JUCELIA MARIA DA SILVA, JDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO CAMILO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 10h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 139129 Nr: 3299-70.2017.811.0013

 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: Eliete Leite de Souza, Ana Claudia de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 9h30min para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154500 Nr: 10171-04.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sebastião Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 8h15min para realização da perícia, portanto 

intimo os advogados para comparecer acompanhado das partes no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153832 Nr: 9819-46.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA CLEMENCIA DE LIMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143086 Nr: 4890-67.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS OLIVEIRA GOMES, MARIA APARECIDA PIMENTA 

DE OLIVEIRA

 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:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 94780 Nr: 5551-51.2014.811.0013

 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: JONAS DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145162 Nr: 5756-75.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina de Castro Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 14h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145926 Nr: 6097-04.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Lucimar Maria Cândido Leopoldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 14h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144939 Nr: 5674-44.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 11h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144926 Nr: 5670-07.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva dos Passos Abrantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 11h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146019 Nr: 6153-37.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Vieira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 10h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145159 Nr: 5753-23.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 8h para realização da perícia, portanto intimo 

o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e horário 

marcado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154310 Nr: 10065-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Aparecido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 

12.903

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 9h para realização da perícia, portanto intimo 

o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e horário 

marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144939 Nr: 5674-44.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 160022 Nr: 457-83.2018.811.0013

 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: Gercimar Pereira de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 118893 Nr: 3170-02.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cristina Lopes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151729 Nr: 8768-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JESSICA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:MT 12.333

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 
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designou o dia 15/06/2018 às 16h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150751 Nr: 8352-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BIANCA MARIA CRISOSTOMO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:OAB/MT 12.333

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/06/2018 às 16h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145378 Nr: 5865-89.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 8h45min para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 160022 Nr: 457-83.2018.811.0013

 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: Gercimar Pereira de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 17h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143885 Nr: 5208-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josemar Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio João Soito - 

OAB:OAB/MT 114.089, Henrique A.F. Mota - OAB:OAB/RJ113.815

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 16h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 93039 Nr: 4227-26.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elida Faria Jacinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Inácio Ribeiro, José Dárcio de Andrade 

Rudner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo Cesar Vasconcelos 

Moreira - OAB:8.719/MT

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 14h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144926 Nr: 5670-07.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva dos Passos Abrantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154488 Nr: 10168-49.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151331 Nr: 8592-21.2017.811.0013

 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: ALESSANDRO GONÇALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeventino Gonçalves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 10h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 114686 Nr: 1796-48.2016.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANZETE APARECIDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÉSSICA IOLANDA MACHADO, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 14h45min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 107785 Nr: 5329-49.2015.811.0013

 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: Domingos Marcondes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 140744 Nr: 3982-10.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena de Moraes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155735 Nr: 10705-45.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 16h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 117786 Nr: 2805-45.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geazi de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155599 Nr: 10661-26.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINOVAN CHAVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 147508 Nr: 6823-75.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina de Aparecida Furquim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 10h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 138499 Nr: 3070-13.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON CANDIDO JOSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 134929 Nr: 1398-67.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMBERG FERREIRA GOMES

 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:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 147508 Nr: 6823-75.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina de Aparecida Furquim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 160686 Nr: 771-29.2018.811.0013

 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: DORIVAL MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 
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OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 17h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144745 Nr: 5588-73.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza de Souza Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144745 Nr: 5588-73.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza de Souza Leal

 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 devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 10h45min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 148629 Nr: 7239-43.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154023 Nr: 9918-16.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORLANDINA MARQUES DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 160686 Nr: 771-29.2018.811.0013

 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: DORIVAL MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155599 Nr: 10661-26.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINOVAN CHAVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 16h45min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 148629 Nr: 7239-43.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 15/04/2018 às 9h45min para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155281 Nr: 10487-17.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ANGELO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 16h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85001 Nr: 2558-69.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caimã Agropecuária Ltda EPP, Flávio José de 

Paula Maravieski, Alvaro Henrique de Paula Maravieski, Leonardo de Paulo 

Maravieski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaria - OAB:OAB/MT20.495/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140.055

 Vistos.
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Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 27078 Nr: 2096-93.2005.811.0013

 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: Barbosa Francisco 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:

 Defiro o pedido para suspensão do feito por 90 dias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 158692 Nr: 12227-10.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobrás Imp. e Exp. Dist. de Móveis e 

Eletrodoméstico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT.

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 04 de 

maio de 2018, às 15 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151831 Nr: 8808-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Reginaldo Baião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB: MT 8506-A

 I – Defiro o pedido de AGJ.

II – Ao Núcleo de Mediação e Conciliação para tentativa de acordo.

IV – Cite-se a parte ré (no endereço no verso – ou constante na inicial) 

para os termos da presente ação, cuja contrafé segue anexa, para 

querendo, contestar o pedido a partir da data designada, sob pena de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (CPC, art. 285 e 

319), bem como, intime-se dos alimentos provisionais e da guarda 

provisória fixados.

V – Intimem-se as partes para que comparecem à audiência designada 

acompanhadas de seus advogados.

SERVE O PRESENTE DE MANDADO PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. (anexa a 

inicial e procuração).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151729 Nr: 8768-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JESSICA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:MT 12.333

 01 – Recebo a inicial;

02 – Defiro AJG;

03 – CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade 

de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

realizada no próximo dia ____/____/____ à ___hs___. Não havendo 

audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer contestação, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia;

04 – Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou 

dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC;

05 – As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou 

Defensor Público;

06 – Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se 

assistida, pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por 

este mandado.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145140 Nr: 5741-09.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ester Francisca Silva Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8184

 Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverão os peritos responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, dependendo da 

competência, vez que se trata de comarca com carência de profissionais 

na área de sáude, inclusive, passando por uma caos na área de saúde, 

com o “fechamento” do hospital público¸ justificando a nomeação de 

profissional de outra localidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151727 Nr: 8766-30.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Nunes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:MT 12.333

 01 – Recebo a inicial;

02 – Defiro AJG;

03 – CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade 

de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

realizada no Núcleo de Conciliação. Não havendo audiência ou 

autocomposição, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no 

art.335, do CPC, sob pena de revelia;

04 – Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou 

dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC;

05 – As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou 

Defensor Público;

06 – Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se 

assistida, pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por 

este mandado.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151801 Nr: 8785-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pouso de Miranda - 

OAB:MT 12.333

 01 – Recebo a inicial;

02 – Defiro AJG;

03 – CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade 

de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

realizada no próximo dia ____/____/____ à ___hs___. Não havendo 

audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer contestação, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia;

04 – Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou 

dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC;

05 – As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou 

Defensor Público;

06 – Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se 

assistida, pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por 

este mandado.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143634 Nr: 5082-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Karolyne Santiago Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverão os peritos responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, dependendo da 

competência, vez que se trata de comarca com carência de profissionais 

na área de saúde, inclusive, passando por uma caos na área de saúde, 

com o “fechamento” do hospital público, justificando a nomeação de 

profissional de outra localidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137070 Nr: 2426-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Walison de Souza Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8184

 Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverão os peritos responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, dependendo da 

competência, vez que se trata de comarca com carência de profissionais 

na área de saúde, inclusive, passando por uma caos na área de saúde, 

com o “fechamento” do hospital público, justificando a nomeação de 

profissional de outra localidade.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62076 Nr: 2416-36.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hellmut Ruppin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:6.817 ou 198.04

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JOÃO OTÁVIO MUNDIM OLIVEIRA, para 

devolução dos autos nº 2416-36.2011.811.0013, Protocolo 62076, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144486 Nr: 5478-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Consuelo Lourença Aiardes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5736/O

 Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverão os peritos responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, dependendo da 

competência, vez que se trata de comarca com carência de profissionais 

na área de sáude, inclusive, passando por uma caos na área de saúde, 

com o “fechamento” do hospital público¸ justificando a nomeação de 

profissional de outra localidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144486 Nr: 5478-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Consuelo Lourença Aiardes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5736/O

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 16h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 157449 Nr: 11593-14.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 16h45min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154765 Nr: 10273-26.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ALAIDE FEITOSA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 16h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 133637 Nr: 749-05.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA EUGENIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 16/06/2018 às 17h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83762 Nr: 1199-84.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJPdS-m, Tatiele Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Silva de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspendo o feito por 90 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 19143 Nr: 3056-20.2003.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Jonas Rangel Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Inácio Ribeiro, ESPÓLIO DE DIONIR DE 

FREITAS QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aiderlane Cavalcante de 

Souza - OAB:8657/MT, Haroldo Leite Bandeira de Mello - 

OAB:7541/MT, Humberto José Peixoto Veloso - OAB:109.231/RJ, 

Rodolfo Cesar Vasconcelos Moreira - OAB:8.719/MT, Romildo 

Souza Grota - OAB:4333-B

 Vistos.

Dê-se vistas ao embargado.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46712 Nr: 3337-97.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 EDITAL DE PRAÇA

PRAZO 10 DIAS

Primeira Praça: Dia 25/04/2018, às 13:00 horas. Segunda Praça: Dia 

25/04/2018, às 14:00 horas.

Valor do Débito: 103.721,67 (Cento e tres mil e setecentos e vinte e um 

reais e sessenta e sete centavos)

Local onde se realizará: No Átrio do Fórum desta Comarca situado no 

seguinte endereço

 Descrição do(s) Bem(ns): Imóvel situado no núcleo urbano, do Município e 

Comarca de Pontes e Lacerda-MT, localizado na Rua José Martins 

Monteiro, S/N, Centro, Pontes e Lacerda-MT, com área remanescente de 

6.395,04m² (seis mil, trezentos e noventa e cinco metros e quatro 

centímetros quadrados), dentro dos seguintes limites e confrontações: ao 

Norte: Avenida José Martins Monteiro; ao Sul: Avenida Bahia e lote 01-A; a 

Leste: lote 01-A e Rua Antônio Bento Neto; e ao Oeste: Rua Manoel F. 

Pereira. Benfeitorias: Uma área construída e instalações da Santa Casa, 

denominada, Fundação Médica Assistencial do Trabalhador Rural de 

Pontes e Lacerda-MT. Imóvel matriculado sob nº11.129 no Cartório de 

Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda-MT.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Rua José Martins Monteiro, S/N, 

Centro, Pontes e Lacerda-MT

Valor Total da Avaliação: 4.798.512,00 (Quatro milhões e setecentos e 

noventa e oito mil e quinhentos e doze reais)

Ônus, recurso ou causa pendente: Consta penhora nos autos nº 451/95, 

em trâmite na Vara do Trabalho de Cáceres. Penhora nos autos nº286/95, 

em trâmite na Vara do Trabalho de Cáceres-MT.Penhora nos autos 

nº100/95.Penhora nos autos2004/2014, em trâmite na 1ª Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda.Penhora nos autos nº 2003/130, em trâmite da 3ª 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda. Penhora nos autos 

nº3518-25.2013.811.0013, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda. Penhora nos autos nº 4795-18.2009.811.0013, em trâmite da 2ª 

Vara de Pontes e Lacerda.Penhora nos autos nº 5113-59.2013.811.0013 

em trâmite da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda. Penhora nos 

autos nº481-29.2009.811.0013 em trâmite na 1ª Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda.

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

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, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 06 de abril de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 49128 Nr: 5616-22.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Theodoro de Albuquerque, Manoela Duran de 

Albuquerque

 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:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59715 Nr: 55-46.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio de Falchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63232 Nr: 3573-44.2011.811.0013

 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: Shirley Matos de Araujo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 
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bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 87208 Nr: 4899-68.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produquimica Industria e Comercio S.A, Nivia Najara 

Fornari Cenci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:14.842-E, Marcelo Alves 

Puga - OAB:5.058

 Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a apresentação 

Embargos de Declaração, e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista a parte requerida para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60602 Nr: 942-30.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira Filho

 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:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 81015 Nr: 3178-18.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64234 Nr: 280-32.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Barbosa Neto

 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:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 84908 Nr: 2444-33.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Pessatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63502 Nr: 3842-83.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Tavares

 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:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63505 Nr: 3845-38.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Darc Barbosa, Antonio Elizeu dos Santos, 

Wesley Fagundes dos Santos

 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:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27742 Nr: 2729-07.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Godoi da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 26811 Nr: 1839-68.2005.811.0013

 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: José Martins da Silva, Lazair Divina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzelli 

- Procuradora Federal do INSS-MT. - OAB:1554077

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes para que se manifestem 

acerca do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial às fls.230/233, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64533 Nr: 575-69.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senilda Alves de Oliveira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SENILDA ALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 

26960958172, Rg: 1.241.526, Filiação: Olintino Martins de Oliveira e Maria 

Alves de Oliveira, data de nascimento: 02/12/1960, brasileiro(a), natural de 

Caçú-GO, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/02/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de SENILDA 

ALVES DE OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Descumprimento de Ordem Judicial., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2012679/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/02/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.758,45

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 85062 Nr: 2630-56.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMETRO- Inst. Nac. de Metrol. Normal. Qual. Industrial.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvania Aparecida de Oliveira Modas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.58, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abrimos vistas à parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 20993 Nr: 405-78.2004.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ladário Silva Borges Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual deTrânsito - 

DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Ramsay de Lacerda 

- OAB:11892-A/MT, José Antonio de Oliveira Filho - OAB:, Laura 

Amaral Vilela - OAB:9303/MT, Leandro Alves Martins Jacarandá - 

OAB:10827/MT, Mário Márcio de Lara Soriano - OAB:3946/MT, 

Thiago França Cabral - OAB:11584/MT

 Certifico para os fins de direito que, haja vista juntada de fls.1128/1137 e, 

com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vistas à parte autora 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 44264 Nr: 866-11.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci de Oliveira Faria Valim, Cícero José de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose de Lima Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, com amparo ao provimento 

56/2007 -CGJ, procederemos a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) 

ano, conforme decisão de fls. 125.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64813 Nr: 856-25.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDELSON DIAS DA ROCHA, Cpf: 

86141228100, Rg: 1265115-0, Filiação: Aurito Dias da Rocha e Izabel 

Alves da Rocha, data de nascimento: 02/07/1979, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), motorista, Telefone 9916.6989. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 15 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): O valor de R$3.386,12 (três mil, trezentos e oitenta 

e seis reais e doze centavos).

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, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

 Pontes e Lacerda, 06 de abril de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 42324 Nr: 4601-86.2007.811.0013

 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): Joaquim dias de Souza, Júlio César Dias de 

Souza, Silvania da Silva Babinschi Dias de Souza, Gilberto Dias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994-A, Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte exequente para se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 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

 Certifico para os devidos fins que, conforme juntada de fls.299 e, com 

amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas para as partes se 

manifestarem o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual 

impedimento ou suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e 

apresentando quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 91023 Nr: 2624-15.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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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:

 Certifico para os devidos fins que, conforme juntada de fls.168 e, com 

amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas para as partes se 

manifestarem o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual 

impedimento ou suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e 

apresentando quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 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:

 Certifico para os devidos fins que, conforme juntada de fls.624 e, com 

amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas para as partes se 

manifestarem o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual 

impedimento ou suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e 

apresentando quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 92157 Nr: 3532-72.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gomes, Alexandra Moreira da Silva Vieira, 

Marlúcia Verônica Guimarães Vieira, Antonio das Virgens de Jesus, 

LIODENES SANTANA DE ALMEIDA, Ana Cristina Veloso Silva

 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:

 Certifico para os devidos fins que, conforme juntada de fls.810 e, com 

amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas para as partes se 

manifestarem o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual 

impedimento ou suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e 

apresentando quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57045 Nr: 2608-03.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eclair Cordoba Riquelme

 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 devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60464 Nr: 804-63.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gonçalves Neto

 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, haja vista juntada de fls.183/192 e, 

com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vistas à parte autora 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 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:

 Certifico para os devidos fins que, conforme juntada de fls.211 e, com 

amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas para as partes se 

manifestarem o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual 

impedimento ou suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e 

apresentando quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 6392 Nr: 579-34.1997.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Forin, Antenor Forin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57583 Nr: 3148-51.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J Maria de Souza Serviços - ME, José Maria de 

Souza, Alice Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 34929 Nr: 1921-65.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vetor Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K D S Comércio de Derivados de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Ferreira Neto - OAB:, 

Elisandro Nunes Bueno - OAB:10.833, Fabiana dos Santos Alvares 

Ferreira - OAB:5.260, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603, Juscileny 

Siqueira Campos Ferlete - OAB:10.833, Luciane Esteves Ferreira 

Sampaio - OAB:12917, Sidney Bertucci - OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Wanderley Becker - OAB:19518/SC

 Autos do processo nº 1921-65.2006.811.0013

Código nº 34929

Vistos.

DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 377/379, no 

montante de R$ 22.789,54 (vinte e dois mil, setecentos e oitenta e nove 

reais e cinquenta e quatro centavos), conforme cálculo de atualização 

acostado à fl. 380, sobre o CNPJ ou CPF. Havendo bloqueio e valores, os 
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autos deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar 

na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao 

bloqueio (art. 512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de 

ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo. Ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal.

Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de bens 

penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143956 Nr: 5245-77.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas ao advogado do réu para apresentar as 

razões de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 138998 Nr: 3249-44.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Soares Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO DO JURÍ – em que o réu 

CLEBERSON SOARES FREITAS, foi pronunciado para julgamento perante o 

Conselho de Sentença desta unidade judiciária, pela suposta prática dos 

crimes previstos no art. 150, § 1.º, artigo 129, caput, artigo 121, § 2.º VI, 

c/c art. 14, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, artigo 147, caput, c/c 

artigo 61, inciso II, alínea “i”, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

À ref. 219 foi certificado o trânsito em julgado da sentença penal exarada.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATO DO NECESSÁRIO.

Diante do exposto, DETERMINO a intimação das partes, para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, apresentem o rol de testemunhas, até no máximo 5 

(cinco), que irão depor em plenário, podendo, inclusive juntar documentos 

e requerer diligência, conforme disciplina o art. 422, e seguintes, do CPP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 110060 Nr: 68-69.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Gomes da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 Vistos, etc.

Designo audiência para proposta de suspensão condicional do processo 

para o dia 25/04/2018, às 13h00min.

Intimem-se o réu, Ministério Público e Defesa, para comparecimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 101732 Nr: 2819-63.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequias Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 135485 Nr: 1684-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elislângela Alves Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010596-60.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MARIA NOBRE DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes para dar andamento no processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 21 de maio de 2018, às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-54.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARGONATO & MARGONATO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA CLARA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP (REQUERIDO)
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Intimar advogado da parte promovente da sentença a seguir transcrita. 

"Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve 

ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de 

compa-recer a qualquer das audiências nele designadas. No caso 

vertente, observa-se que foi ele regularmente intimado da realização do 

ato e que não comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como 

seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no 

primeiro dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem 

resolução do mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas 

processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, 

interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-49.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERREIRA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 21 de maio de 2018, às 

15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUSA ALVES INDUSTRIA DE TIJOLOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 21 de maio de 2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010228-51.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOARES DO NASCIMENTO LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE ALBERTO DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para apresentar Impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010755-66.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida para dar 

prosseguimento no processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000475-24.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RAMOS DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados da parte promovente e promovida da sentença a seguir 

transcrita. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, deduzidos por 

ALCIDES RAMOS DA MOTA em face do BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A,., para o fim de DECLARAR inexigíveis as 

pretensões deduzidas e regulares os contratos objetos da revisão. 

CONDENO o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1 000,00, nos termos do art. 20, §4º, do 

CPC.Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010759-06.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DOS ANJOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente e promovida da sentença a seguir 

transcrita. "Trata-se de EMBARGOS DO DEVEDOR sob a alegação de que 

trata de dívida contraída em agiotagem. Conforme cediço allegatio et non 

probatio quase non allegatio, logo, não havendo qualquer prova nem 

indício de que sejam os valores frutos de agiotagem a dívida persiste e 

deve ser adimplida. Ademais, configuras-ee má-fé processual da parte 

deixar de pagar proclastinar o adimplemento, opondo embargos sem 

qualquer fundamento, sequer devolvendo os valores que teriam contraído 

com o suposto agiota. ASSIM SENDO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

desconstituição do crédito e CONDENO o embargado ao pagamento de 

multa de 1% sobre o valor devido em favor do FUNAJURIS e mais 10% em 

favor do exequente. PRI. Arquivem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-76.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo 

Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo Parcialmente Procedente o 

pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, a pagar à Reclamante , o valor de 

R$ 4.000,0 (quatro mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 

405) e correção monetária a partir do presente decisum. Declaro ainda, a 

inexistência de qualquer débito da autora com a ré em relação aos 

contratos litigados. Defiro a liminar pleiteada para retirada do nome da 

reclamante do rol de maus pagadores, sob pena de aplicação de multa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 498 de 706



diária no valor de R$100,00 (cem reais) todos os seus legais efeitos. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, alertando 

que caso o condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 

10% (dez por cento) – (art. 475-J do CPC). P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000077-14.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE DA SILVA CORDEIRO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT0006700A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI DOS SANTOS DAVID (EXECUTADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para dar andamento no processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000002-72.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL BERNARDINO TEIXEIRA HERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE LIMA (EXECUTADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto a juntada da certidão do oficial de justiça de ID11523407.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29838 Nr: 642-65.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pereira Figueiredo - ME, Edson Pereira 

Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Subprocurador-Geral Fiscal - OAB:3.791-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Permaneçam os autos conclusos em Gabinete para a realização da 

penhora online.

Ademais, relizada a penhora, cumpra-se conforme deliberado à decisão 

retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29836 Nr: 640-95.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pereira Figueiredo - ME, Edson Pereira 

Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Subprocurador-Geral Fiscal - OAB:3.791-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Processo em ordem.

Cumpra-se integralmente a decisão retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28941 Nr: 1446-67.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pereira Figueiredo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Permaneçam os autos conclusos em Gabinete para a realização da busca, 

via sistema RENAJUD.

Ademais, relizada as diligências, cumpra-se conforme deliberado à 

decisão retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64517 Nr: 930-08.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindineide Oliveira Souza Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Permaneçam os autos conclusos em Gabinete para a realização da 

penhora online.

Ademais, relizada a penhora, cumpra-se conforme deliberado à decisão 

retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29834 Nr: 638-28.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pereira Figueiredo - ME, Edson Pereira 

Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Subprocurador-Geral Fiscal - OAB:3.791-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Permaneçam os autos conclusos em Gabinete para a realização da busca, 

via sistema RENAJUD.

Ademais, relizada as diligências, cumpra-se conforme deliberado à 

decisão retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71706 Nr: 1435-28.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primavera Diesel Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 CERTIFIQUE-SE a regularidade do cumprimento do ato deprecado, 

trasladando-se as peças necessárias à ação conexa em apenso.

Após, DEVOLVA-SE ao juízo de origem, com as nossas homenagens.

Baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75737 Nr: 1394-27.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Osvaldo da Rocha, Marcia Maria de 

Souza, Parte sem Nome (Aguardando RegularizaþÒo), Rodrigo Serra 

Araldi, Camila Pereira Correia, Renato Cesar da Rocha, José Aparecido da 

Rocha, Fernando Franco Dias, Paulo Cesar da Rocha, Diego Farto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 
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OAB:16944/B, EDUARDO GONÇALVES AMORIM - OAB:23317/O, 

Marcos Paulo Santos de Silva - OAB:9.565, Mauro Márcio Dias 

Cunha - OAB:5391/MT, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17445/O

 Assim, em consonância com a fala do Parquet, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado RODRIGO SERRA 

ARALDI, mantendo a prisão desse, vez que permanecem presentes os 

requisitos que deram ensejo a decretação da prisão 

preventiva.Intimem-se. Ao final, considerando o aceite do encargo, 

INTIME-SE o advogado nomeado para patrocinar a defesa de Fernando 

Franco Dias, para que apresente defesa prévia, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 06 de abril de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71046 Nr: 1053-35.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Pereira da Silva, Estaniel 

Pascoal Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudemar Gomes da Silva - 

OAB:19.169/O, Sandro Roberto Almeida - OAB:7619-0

 “VISTO. Vislumbra-se que fora procedida a inquirição da testemunha, bem 

como, o interrogatório dos réus e, neste ato, não houve requerimento de 

diligência pelas partes. No mais, DILIGENCIE-SE A SECRETARIA em relação 

a Carta Precatória expedida à fl. 115 e, após, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público e a Defesa para apresentarem seus memoriais escritos 

no prazo legal de 05 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos para 

sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77527 Nr: 2260-35.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evangelista da Silva Delmondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 Código: 77527

DECISÃO

VISTO,

Tendo em vista readequação de pauta antecipo a audiência de instrução e 

julgamento outrora designada para o dia 11 de abril de 2018, às 12h45min 

(MT).

Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Cite-se o acusado.

Depreque-se a oitiva das testemunhas residentes em outros municípios, 

exceto as contiguas.

Oficie-se a Autoridade Policial solicitando a laudo pericial definitivo da 

droga apreendida, caso ainda não conste nos autos.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 06 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63892 Nr: 476-28.2014.811.0014

 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: Leon Manoel Campos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de 

Mato Grosso - INDEA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Santos Arruda - 

OAB:19.671, Norberto Carlos Oliveira de Arruda - OAB:OAB-MT 

10.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Chamo o feito à ordem.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LEON MANOEL 

CAMPOS DOS SANTOS em face do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 

DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INDEA/MT), já 

qualificados nos autos.

Pois bem.

De início, considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, em sede do reexame necessário, retificou a sentença 

anteriormente prolatada, cassando a segurança outrora concedida em 

favor do impetrante, REVOGO a decisão de fls. 148.

No mais, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para manifestação das 

partes acerca da baixa dos autos e, após, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78422 Nr: 349-51.2018.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EARRECLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:18192/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 349-51.2018.811.0014 (Cód. 74822)

DECISÃO

VISTO,

 Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão.

Pois bem.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, a fim 

de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, a parte exequente não apresentou notificação extrajudicial à 

parte executada.

Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos, notificação extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem resolução 

do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 20 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18673 Nr: 731-98.2005.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Francisco Borjas - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enir Arge Conceição - 

OAB:2232

 Processo nº 731-98.2005.811.0034 (Código 18673)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela UNIÃO em face de GILMAR 

FRANCISCO BORJAS - ME, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

O exequente compareceu aos autos informando que o executado adimpliu 

o débito, requerendo, pois, a extinção da execução (ref.: 154).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se dos autos que houve o adimplemento integral da dívida, 
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conforme informado pela própria fazenda exequente.

Isto posto, extinto o crédito tributário pelo pagamento, JULGO EXTINTA, por 

sentença a execução, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, do novel Código de Processo Civil.

Por conseguinte, DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras, ou 

desbloqueio de contas relacionadas a este feito, ante a integral quitação 

do débito exequendo, devendo ser expedido o necessário para tanto.

 Sem custas e honorários advocatícios (art. 26, da Lei nº 6.830/80).

P.R.I.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Poxoréu – MT, 29 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69279 Nr: 58-22.2016.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Radiodifusão Sulmatogrossense Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joaquim Nunes Rocha, Louremberg 

Ribeiro Nunes Rocha, Aminadalb Alves de Souza, Maria José Alves de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte nautora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63572 Nr: 219-03.2014.811.0014

 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): Município de Poxoréu - MT, Jane Maria 

Sanches Lopes Rocha, Oportuna Serviços e Tecerizações LTDA, Loran 

Marlon Beraldo de Peri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Braun - 

OAB:OAB/MT18.784/0, Humberto Fernandes Monteiro Ferreria - 

OAB:4.507, Karoline Szatkowski Polato - OAB:OAB/MT 14.618, 

Lourival Ribeiro Filho - OAB:OAB/MT 5073, Márcia Macedo Galvão - 

OAB:15668, Ronan de Oliveira Souza - OAB:4099

 Destarte, DEFIRO a produção de provas, na forma pretendida, e, por 

conseguinte, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10 

de maio de 2018, às 13h00min (MT).INTIMEM-SE os requeridos para 

comparecerem ao ato acompanhados de seu advogado e, CIENTIFIQUE-SE 

o parquet acerca da data e hora aprazada para a realização do ato.Nos 

termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os advogados dos 

requeridos para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.Por sua vez, INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público Estadual, se arroladas na inicial, haja vista que tal 

providência deverá ser realizada de forma judicial, nos termos do art. 455, 

§ 4º, IV, do NCPC.Por derradeiro, RETIFIQUE-SE a capa dos autos para 

exclusão do nome do requerido LORAN MARLON BERALDO DE PERI, uma 

vez que reconhecida sua ilegitimidade passiva, nos termos da decisão de 

fls. 1.296/1.303.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69717 Nr: 304-18.2016.811.0014

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVdSB, CAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Elson Souza Miranda - OAB:/MT - 

16.514

 Certifico que procedo a intimação da requerida ,para no prazo legal, 

apresentar as alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciártio

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77646 Nr: 2307-09.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de 

Primavera do Leste/MT., Agroprima Comércio e Representação de 

Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Vicente Sari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Wilson Martins - 

OAB:5.858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da requerida ,para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça de fl. 18

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciártio

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71019 Nr: 1037-81.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermes Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos de Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:/MT - 16.691-A, ThiagoAugusto Gonçalves Bozeli - 

OAB:/MT - 20.949-A

 Diante de todo o exposto, ACOLHO a preliminar arguida e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a ação, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso V, do novel Código de Processo Civil, haja 

vista a ocorrência de coisa julgada material.Em vista da sucumbência, 

CONDENO o requerente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais ARBITRO em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. 

Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que beneficiário da 

gratuidade de justiça.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO 

sejam os autos arquivados, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77688 Nr: 2331-37.2017.811.0014

 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: Jason Pereira Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maiara Cristiane da Silva Rosa - 

OAB:OAB/MT 23703/O, Oscar Alves da Silva Júnior - OAB:18917/0, 

Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciártio

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 70565 Nr: 785-78.2016.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Carvalho Gonçalves 

- OAB:, Eudson Rosa da Silva - OAB:14165/MT, Jordania Barcelo da 

Silva - OAB:19.722 OAB/MT

 VISTO, Diante de todo o exposto, INDEFIRO os pedidos de fls. 472/475.No 

mais, AGUARDE-SE o decurso do prazo para a apresentação de 

contrarrazões ao recurso de apelação e, após, PROMOVA-SE, a 

secretaria, a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado de Mato Grosso.Anota-se, por fim, que havendo insurgência da 

parte requerida quanto ao teor das decisões prolatadas deverá manejar o 

recurso adequado, quando cabível, evitando pedidos reiterados com o 

mesmo teor.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-57.2012.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PEREIRA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CLEITON GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Numero do Processo: 

8010079-57.2012.8.11.0014 REQUERENTE: MAURO PEREIRA PEDROSO 

REQUERIDO: LEANDRO CLEITON GOMES DE OLIVEIRA VISTO, Trata-se de 

cumprimento de sentença intentado por MAURO PEREIRA PEDROSO, em 

que esta compareceu aos autos, pugnando seja realizada penhora online 

da quantia de R$ 4.738,62 (quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e 

sessenta e dois centavos), via sistema Bacenjud, uma vez que a parte 

executada LEANDRO CLEITON GOMES DE OLIVEIRA, CPF nº 

701.591.131-05, ainda não adimpliu o débito que se encontra em 

execução. Pois bem. Conforme se dessume de todo o processado, a parte 

exequente não conseguiu satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual 

pleiteia tentativa de penhora online sobre dinheiro nas contas do 

executado, utilizando-se do sistema Bacenjud. De elementar conhecimento 

que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora dos 

numerários existentes em contas-correntes, sendo depósitos ou 

aplicações financeiras até o valor da dívida executada. O legislador, 

buscando ampliar o grau de satisfatividade da tutela executiva, possibilitou 

ao juiz tornar indisponíveis os ativos financeiros do executado, até o valor 

indicado na execução, mediante requisição eletrônica. Destarte, conclui-se 

que o critério utilizado pelo legislador é de encontrar a forma mais célere 

para o adimplemento da obrigação, atentando-se para o fato de que o 

dinheiro ocupa o primeiro lugar, tendo preferência absoluta. Nesse 

sentido, considerando o dinheiro ser o primeiro na ordem de bens a serem 

penhorados, aliado ao fato também inconteste de que os devedores, 

devidamente intimados, deixaram transcorrer o prazo in albis sem efetuar 

o pagamento da dívida, é de todo válido o pedido, devendo, 

consequentemente, ser deferida a tentativa de penhora online. Ademais, o 

princípio da menor onerosidade do devedor deve ser interpretado em 

consonância com o princípio da utilidade da execução para o credor. Em 

observância a ambos, a penhora sobre valores depositados em conta 

corrente, além de privilegiar o credor, certamente beneficiará o devedor, 

que não terá que arcar com as custas de avaliação do bem, edital de 

intimação de leilão, e demais diligências. Diante do exposto, não sendo 

necessário o exaurimento das diligências para se encontrar bens do 

executado passíveis de penhora, aliado ao fato de que “dinheiro” 

encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o pedido de penhora 

online, do débito principal, que deverá recair sobre dinheiro nas contas da 

parte executada LEANDRO CLEITON GOMES DE OLIVEIRA, CPF nº 

701.591.131-05, até o limite de R$ 4.738,62 (quatro mil, setecentos e trinta 

e oito reais e sessenta e dois centavos), nos termos do cálculo 

apresentado pela parte exequente. Por conseguinte, MANTENHAM-SE os 

autos conclusos em gabinete para a efetivação da constrição e busca 

acima deferida via sistemas Bacenjud. Em sendo positivo o bloqueio, os 

valores serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário. 

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

Bacenjud, que será juntado aos autos. Aportado aos autos o protocolo do 

bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, querendo, opor 

embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 

Após, o cumprimento, independente do resultado, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste no prazo de cinco (05) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 05 de março de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010159-55.2011.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Numero do Processo: 

8010159-55.2011.8.11.0014 EXEQUENTE: RENATO RODRIGUES ALVES 

EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença intentado por 

RENATO RODRIGUES ALVES, em que este compareceu aos autos, 

pugnando seja realizada penhora online da quantia de R$ 6.144,48 (seis 

mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), via 

sistema Bacenjud, uma vez que a parte executada ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS, CNPJ nº 05.437.257/0001-29, 

ainda não adimpliu o débito que se encontra em execução. Pois bem. 

Conforme se dessume de todo o processado, a parte exequente não 

conseguiu satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia tentativa de 

penhora online sobre dinheiro nas contas do executado, utilizando-se do 

sistema Bacenjud. De elementar conhecimento que o Código de Processo 

Civil prevê a possibilidade de penhora dos numerários existentes em 

contas-correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor 

da dívida executada. Pelo exposto, DEFIRO a penhora online do valor de 

R$ 6.144,48 (seis mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e oito 

centavos), nas contas da parte executada ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS, CNPJ nº 05.437.257/0001-29. 

Por conseguinte, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação da constrição e busca acima deferida via sistemas Bacenjud e, 

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 Bacenjud, que será juntado autos autos. Aportado aos autos 

o detalhamento de bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo legal. Caso o valor seja 

irrisório com relação ao valor do débito, AUTORIZO, desde já, o 

desbloqueio da importância, com fundamento no art. 836, do NCPC. Por 

fim, independentemente do resultado, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo legal, promover o regular impulso da execução, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010034-82.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)
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VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença intentado por RENATO 

RODRIGUES ALVES, em que este compareceu aos autos, pugnando seja 

realizada penhora online da quantia de R$ 59.573,03 (cinquenta e nove mil, 

quinhentos e setenta e três reais e três centavos), via sistema Bacenjud, 

uma vez que a parte executada ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

pessoa natural, CPF 283.996.251-91 e ANTONIO OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO - ME, pessoa jurídica, CNPJ 04.969.934/0001-97, ainda não 

adimpliu o débito que se encontra em execução. Ainda postula pela 

negativação do nome dos devedores, pela expedição de certidão para fins 

de protesto e expedição de ofício ao DETRAN/MT para informar quanto a 

existência de veículos. I - DA PENHORA ONLINE VIA BACENJUD. 

Conforme se dessume de todo o processado, a parte exequente não 

conseguiu satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia tentativa de 

penhora online sobre dinheiro nas contas do executado, utilizando-se do 

sistema Bacenjud. De elementar conhecimento que o Código de Processo 

Civil prevê a possibilidade de penhora dos numerários existentes em 

contas-correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor 

da dívida executada. Pelo exposto, DEFIRO a penhora online do valor de 

R$ 59.573,03 (cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e 

três centavos), nas contas da parte executada ANTONIO OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO, pessoa natural, CPF 283.996.251-91 e ANTONIO OLIVEIRA 

DO NASCIMENTO - ME, pessoa jurídica, CNPJ 04.969.934/0001-97. Por 

conseguinte, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação da constrição e busca acima deferida via sistemas Bacenjud e, 

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 Bacenjud, que será juntado autos autos. Aportado aos autos 

o detalhamento de bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo legal. Caso o valor seja 

irrisório com relação ao valor do débito, AUTORIZO, desde já, o 

desbloqueio da importância, com fundamento no art. 836, do NCPC. II - DA 

NEGATIVAÇÃO. No tocante à anotação do nome da parte executada nos 

órgãos de restrição ao crédito, DEFIRO-A ante a persistência da 

inadimplência da parte executada. Por conseguinte, OFICIE-SE ao SPC e ao 

SERASA, solicitando a inclusão do nome do executado nos cadastros de 

restrição ao crédito, em razão da dívida exequenda, devendo constar nos 

bancos de dados somente a existência desta execução, observando-se, 

para fins de baixa da anotação, o disposto no art. 517, § 4º, do NCPC, em 

consonância com o enunciado nº 538, do FPPC. III - DA CERTIDÃO PARA 

FINS DE PROTESTO. EXPEÇA-SE a certidão para fins de protesto, apenas 

não constando com autorização ou aquiescência do juízo para tal mister, 

dada a desnecessidade da medida para a busca de exigibilidade do 

crédito pendente, nos termos do art. 517, do NPC. IV - DA EXPEDIÇÃO DE 

OFÍCIO AO DETRAN. Por fim, INDEFIRO a expedição de ofício ao DETRAN, 

uma vez tratar-se de diligência da parte, não podendo a mesma utilizar-se 

da serventia do juízo para diligenciar em seu interesse. Exauridas todas as 

deliberações supra, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo legal, 

promover o regular impulso da execução, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 12 de 

março de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010025-23.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMO SACHET (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

 

VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença intentado por RENATO 

RODRIGUES ALVES, em que este compareceu aos autos, pugnando seja 

realizada penhora online da quantia de R$ 42.727,67(quarenta e dois mil, 

setecentos e vinte e sete mil reais e sessenta e sete centavos), via 

sistema Bacenjud, uma vez que a parte executada CARMO SACHET, CPF 

584.587.439-49, ainda não adimpliu o débito que se encontra em 

execução. Pois bem. Conforme se dessume de todo o processado, a parte 

exequente não conseguiu satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual 

pleiteia tentativa de penhora online sobre dinheiro nas contas do 

executado, utilizando-se do sistema Bacenjud. De elementar conhecimento 

que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora dos 

numerários existentes em contas-correntes, sendo depósitos ou 

aplicações financeiras até o valor da dívida executada. Pelo exposto, 

DEFIRO a penhora online do valor de R$ 42.727,67(quarenta e dois mil, 

setecentos e vinte e sete mil reais e sessenta e sete centavos), nas 

contas da parte executada CARMO SACHET, CPF 584.587.439-49. Por 

conseguinte, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação da constrição e busca acima deferida via sistemas Bacenjud e, 

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 Bacenjud, que será juntado autos autos. Aportado aos autos 

o detalhamento de bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo legal. Caso o valor seja 

irrisório com relação ao valor do débito, AUTORIZO, desde já, o 

desbloqueio da importância, com fundamento no art. 836, do NCPC. Por 

fim, independentemente do resultado, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo legal, promover o regular impulso da execução, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010097-78.2012.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DALBES JOSE ISBRECHT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GALINDO KREBS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER AUGUSTO BUSS OAB - MT0012628A (ADVOGADO)

 

VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença intentado por DALBES JOSE 

ISBRECHT, em que este compareceu aos autos, pugnando seja realizada 

penhora online da quantia de R$ 14.811,80 (quatorze mil, oitocentos e 

onze reais e oitenta centavos), via sistema Bacenjud, uma vez que a parte 

executada CARLOS GALINDO KREBS, CPF 280.173.829-87, ainda não 

adimpliu o débito que se encontra em execução. Pois bem. Conforme se 

dessume de todo o processado, a parte exequente não conseguiu 

satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia tentativa de penhora 

online sobre dinheiro nas contas do executado, utilizando-se do sistema 

Bacenjud. De elementar conhecimento que o Código de Processo Civil 

prevê a possibilidade de penhora dos numerários existentes em 

contas-correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor 

da dívida executada. Pelo exposto, DEFIRO a penhora online do valor de 

R$ 14.811,80 (quatorze mil, oitocentos e onze reais e oitenta centavos), 

nas contas da parte executada CARLOS GALINDO KREBS, CPF 

280.173.829-87. Por conseguinte, MANTENHAM-SE os autos conclusos 

em gabinete para a efetivação da constrição e busca acima deferida via 

sistemas Bacenjud e, 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 Bacenjud, que será juntado autos 

autos. Aportado aos autos o detalhamento de bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

legal. Caso o valor seja irrisório com relação ao valor do débito, 

AUTORIZO, desde já, o desbloqueio da importância, com fundamento no 

art. 836, do NCPC. Em tempo, INDEFIRO as buscas via sistemas Renajud e 

Infojud, uma vez que as diligências para buscas de bens pertencentes ao 

executado é de incumbência da parte credora, não podendo essa 

transferir o munus ao juízo. Por fim, independentemente do resultado, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo legal, promover o regular 

impulso da execução, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 12 de março de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010211-80.2013.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ATAMARIO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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YHANE CORREIA PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: ATAMARIO PEREIRA DA SILVA Parte Ré: 

EXECUTADO: YHANE CORREIA PEREIRA VISTO, Trata-se de cumprimento 

de sentença intentado por ATAMARIO PEREIRA DA SILVA, em que esta 

compareceu aos autos, pugnando seja realizada penhora online da 

quantia de R$ 3.745,74 (três mil setecentos e quarenta e cinco reais e 

setenta e quatro centavos), via sistema Bacenjud, uma vez que a parte 

executada YHANE CORREIA PEREIRA, CPF nº 008.170.391-04, ainda não 

adimpliu o débito que se encontra em execução. Pois bem. Conforme se 

dessume de todo o processado, a parte exequente não conseguiu 

satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia tentativa de penhora 

online sobre dinheiro nas contas do executado, utilizando-se do sistema 

Bacenjud. De elementar conhecimento que o Código de Processo Civil 

prevê a possibilidade de penhora dos numerários existentes em 

contas-correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor 

da dívida executada. O legislador, buscando ampliar o grau de 

satisfatividade da tutela executiva, possibilitou ao juiz tornar indisponíveis 

os ativos financeiros do executado, até o valor indicado na execução, 

mediante requisição eletrônica. Destarte, conclui-se que o critério utilizado 

pelo legislador é de encontrar a forma mais célere para o adimplemento da 

obrigação, atentando-se para o fato de que o dinheiro ocupa o primeiro 

lugar, tendo preferência absoluta. Nesse sentido, considerando o dinheiro 

ser o primeiro na ordem de bens a serem penhorados, aliado ao fato 

também inconteste de que os devedores, devidamente intimados, deixaram 

transcorrer o prazo in albis sem efetuar o pagamento da dívida, é de todo 

válido o pedido, devendo, consequentemente, ser deferida a tentativa de 

penhora online. Ademais, o princípio da menor onerosidade do devedor 

deve ser interpretado em consonância com o princípio da utilidade da 

execução para o credor. Em observância a ambos, a penhora sobre 

valores depositados em conta corrente, além de privilegiar o credor, 

certamente beneficiará o devedor, que não terá que arcar com as custas 

de avaliação do bem, edital de intimação de leilão, e demais diligências. 

Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens do executado passíveis de penhora, aliado ao fato 

de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online, do débito principal, que deverá recair sobre 

dinheiro nas contas da parte executada YHANE CORREIA PEREIRA, CPF 

nº 008.170.391-04, até o limite de R$ 3.745,74 (três mil setecentos e 

quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), nos termos do 

cálculo apresentado pela parte exequente. Por conseguinte, 

MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a efetivação da 

constrição e busca acima deferida via sistemas Bacenjud. Em sendo 

positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do 

Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado 

o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema Bacenjud, que será juntado aos autos. Aportado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução. Após, o cumprimento, independente do resultado, INTIME-SE 

a parte exequente para que se manifeste no prazo de cinco (05) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 04 de abril de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19336 Nr: 1108-41.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES MARTINHO BUSS, ELIRA MERCEDES 

SCHMIDT, REJANE BUSS SONNENBERG, ESPÓLIO DE ELIRA MERCEDES 

SCHMIDT BUSS, SONIA BUSS VOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa de fls. 133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74432 Nr: 3129-38.2017.811.0033

 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): ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO, 

HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 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, manifeste-se acerca da 

certidão negativa de fl. 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52555 Nr: 1887-83.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR DONIZETE DE ANDRADE JUNIOR, 

WALQUIRIA SILVA TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca do Ofício de fls. 137/144.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53507 Nr: 3003-27.2013.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON DONIZETTI 

FERREIRA CERANTES - OAB:14255/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Intimo os patronos da parte requerida para que tomem ciência da 

audiência designada para o dia 04/06/2018 às 13:20 horas, referente à 

carta precatória 202598 de Primavera do Leste-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29712 Nr: 459-37.2011.811.0033

 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: TEREZA MARQUES

 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

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29708 Nr: 455-97.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE AURORA COUTINHO

 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 (quinze) dias, apresente 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8509 Nr: 287-42.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria a 

carta precatória expedida ou realize seu preparo para a devida 

distribuição no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62115 Nr: 155-62.2016.811.0033

 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: CLEIDE BARRETO DOS SANTOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

JOSÉ ALVES DE SOUZA, MARIA HELENA DOS SANTOS BARRETO, LUIZ 

MOREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - 

OAB:16.158-MT

 Intimo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74297 Nr: 3058-36.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE 

BORTOLUZZI PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571/SC

 Vistos.

Defiro o pedido de f. 130 e concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) 

dias, momento em que a parte autora deverá impulsionar o feito, 

independentemente de nova intimação.

Após, voltem conclusos para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16138 Nr: 1214-37.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR JOSE DOS SANTOS CONSTRUÇÕES, 

MOACIR JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARHIANE GOMES DA MATA - 

OAB:14336, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de f. 84 e concedo à parte exequente o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias para impulsionamento do feito.

Com o decurso do prazo, certifique e voltem conclusos para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65917 Nr: 2232-44.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO CARDIA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2232-44.2016.811.0033

CODIGO: 65917

AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A

REQUERIDO: JOSÉ MARCELO CARDIA MENDES

DECISÃO

Vistos,

Nos termos do disposto no artigo 921, inciso III do Código de Processo 

Civil, determino a SUSPENSÃO dos presentes autos, ante a inexistência de 

bens passíveis de penhora.

Aguarde-se em arquivo provisório por um ano ou até ulterior manifestação 

da parte exequente.

São José do Rio Claro - MT, 06 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72202 Nr: 2261-60.2017.811.0033

 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): SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2261-60.2017.811.0033 – Cód. 72202

Vistos.

Intime-se pessoalmente o requerente a promover os atos e diligências que 

lhe competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de extinção 

de feito por abandono.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham conclusos.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 06 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19338 Nr: 1110-11.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, JOSÉ 

MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OSVALDO LEITE 

PEREIRA - OAB:3.617, Luiz Fernando Bressan Aranda - OAB:12089-A

 Autos nº 1110-11.2007.811.0033 – Cód. 19338

Vistos.

Manifeste-se o exequente sobre o integral adimplemento do débito ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 06 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 505 de 706



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16568 Nr: 1638-79.2006.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOZART ROSSI VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIRARDELLI VILELA - 

OAB:266.554 - SP, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Vistos.

Intime-se o executado da penhora/avaliação formalizada nos autos para 

manifestação, em 15 (quinze) dias.

Após, voltem para prosseguimento do feito em análise ao requerido pelo 

Exequente às f. 182.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73994 Nr: 2928-46.2017.811.0033

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Indefiro o pedido da autora de f. 45, eis que ausentes os requisitos da 

citação por hora certa dispostas no artigo 252 do CPC:

Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar.

A devolução do mandado de intimação de f. 43 informa que:

 (...)empreendi diligência à residência do devedor em diversos dias, sendo 

26, 29 e 30/01/2018, bem como 06/02/2018, sendo que no local indicado 

não avistei ninguém na casa, embora haja indícios de movimentação, ainda 

que não constante. Em contato telefônico no numero 65 99988-4757, fui 

atendido pela esposa do requerido que, indagada sobre a pessoa do 

requerido afirmou de pronto que se encontravam viajando na cidade de 

Cuiabá-MT e que nos dias que se seguiam poderia estar na cidade, mas 

que logo já sairia em viagem novamente.

O fundamento da devolução do mandado pelo Oficial de Justiça não 

informa suspeita de ocultação disposta no artigo supratranscrito, cuja 

incumbência cabe ao oficial de justiça certificar, para fins de se permitir a 

citação por hora certa, pressuposto exigido pelo artigo supra transcrito, 

sob pena de ser considerada nula.

Além disso, conforme entendimento jurisprudencial (JTA 120/44) ao juiz 

não compete determinar que a citação se fala com hora certa; ao oficial de 

justiça é que compete verificar se é caso ou não da aplicação do artigo 

227 do CPC.

Ante o exposto, indefiro o pedido da parte autora no que tange à citação 

do réu ser realizada por hora certa e determino sua intimação para 

impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50563 Nr: 2431-08.2012.811.0033

 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: HILDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que informe, em 5 (cinco) dias, se realizou o 

requerimento administrativo, independentemente de sua resposta 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.

Defiro o pedido de f. 181 e concedo à parte autora o prazo de 60 

(sessenta) dias.

Após, voltem conclusos para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61090 Nr: 2211-05.2015.811.0033

 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: SOLANGE MEIRELES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

JOÃO MARIA HEY, RICARDO DOCKHORN, SILVIA DE ANDRADE 

VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2211-05.2015.811.0033 – Cód. 61090Vistos.A requerida foi 

devidamente intimada, mas não apresentou resposta no prazo legal. É, 

portanto, revel. Muito embora a requerida seja revel, não há que se falar 

em reconhecimento antecipado do pedido, já que tratando-se a posse de 

matéria de fato, não pode ser acolhida somente com base na prova 

documental, uma vez que imperiosa a dilação probatória, ainda que 

possíveis interessados não tenham apresentado contestação. Nesse 

sentido:Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. 

IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTIT UIÇÃO DA SENTENÇA. Tratando-se a 

posse de matéria de fato, esta deve ser comprovada através de prova 

testemunhal, não podendo a declaração da prescrição aquisitiva ser 

acolhida somente com base em prova documental e pela falta de 

contestação dos réus. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

(Apelação Cível Nº 70058243809, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 

20/03/2014)Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO URBANO - REVELIA 

- IRRELEVÂNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - NECESSIDADE. Em se tratando de ação de usucapião, 

inadmissível o julgamento antecipado da lide, haja vista que o 

reconhecimento da prescrição aquisitiva somente tem lugar se 

comprovados os requisitos expressos em lei, sendo, pois, imperiosa a 

dilação probatória, ainda que os possíveis interessados não tenham 

apresentado contestação. TJ-MG - 101450522497550021 MG 

1.0145.05.224975-5/002(1) (TJ-MG). Data de publ icação : 

26/04/2008.Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia __/__/2018, às __:__ horas. Intime-se a parte autora para que 

deposite o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 357, § 4.º do Código de Processo Civil. Deve o autor ainda 

cumprir o que dispõe o artigo 455 do Código de Processo Civil, sob pena 

de preclusão.Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro, 06 de abril de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55660 Nr: 1328-92.2014.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA KORB FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SANTO NAVASCONI, ZULMIRA 

JACINTO NAVASCONI, MARIA APARECIDA DA CUNHA, MACICLEIDE 

EUCLIDES DE ARAÚJO, IEDA MARIA KOAKOVSKI, APARECIDO 

CENTURIOM GADEA, VALDIR ALEIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos.

Para oitiva de Valdir Aleixo e testemunhas arroladas pelas partes, designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 05 de setembro de 2018, 

às 13:00 horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56732 Nr: 2141-22.2014.811.0033

 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: IRIO ERNANE SAIA, ROSECLEIA COSTA SAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM ZON AMAZÔNIA AGROINDUSTRIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Muito embora a requerida seja revel, não há que se falar em 

reconhecimento antecipado do pedido, já que tratando-se a posse de 

matéria de fato, não pode ser acolhida somente com base na prova 

documental, uma vez que imperiosa a dilação probatória, ainda que 

possíveis interessados não tenham apresentado contestação. Nesse 

sentido:Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. 

IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTIT UIÇÃO DA SENTENÇA. Tratando-se a 

posse de matéria de fato, esta deve ser comprovada através de prova 

testemunhal, não podendo a declaração da prescrição aquisitiva ser 

acolhida somente com base em prova documental e pela falta de 

contestação dos réus. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

(Apelação Cível Nº 70058243809, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 

20/03/2014)Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO URBANO - REVELIA 

- IRRELEVÂNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - NECESSIDADE. Em se tratando de ação de usucapião, 

inadmissível o julgamento antecipado da lide, haja vista que o 

reconhecimento da prescrição aquisitiva somente tem lugar se 

comprovados os requisitos expressos em lei, sendo, pois, imperiosa a 

dilação probatória, ainda que os possíveis interessados não tenham 

apresentado contestação. TJ-MG - 101450522497550021 MG 

1.0145.05.224975-5/002(1) (TJ-MG). Data de publ icação : 

26/04/2008.Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia __/__/2018, às __:__ horas. Intime-se a parte autora para que 

deposite o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 357, § 4.º do Código de Processo Civil. Deve o autor ainda 

cumprir o que dispõe o artigo 455 do Código de Processo Civil, sob pena 

de preclusão.Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro, 06 de abril de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59154 Nr: 849-65.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DE ARIMATEIA, 

ALEXANDRE BOTTER VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, FERNANDA MAY - OAB:OAB/MT:16.157, JOSE MARIA 

MARIANO - OAB:3539-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do réu, para que 

apresente memoriais finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54544 Nr: 387-45.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICINIO RIO CLARO, ALTAIR DUARTE 

PAULO, RUTH PAULA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29792 Nr: 539-98.2011.811.0033

 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: ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDER DE FREITAS ROCHA, PAULO CÉSAR 

BIANCHINI, LUIS EDMUNDO CAVOLINA DA CUNHA, IMÓVEIS DE HELENA 

ROSSI BRIANTE, PEDRO BRIANTE E OUTROS, IMOVEL DE ELUSMAR 

MAGGI SHEFFER, IMÓVEL DE RIO CLARO, MICHELINE RIZKALAH KNAAN 

DA CUNHA, REGINA MARIA MACHADO BIANCHINI, ELUSMAR MAGGI 

SCHEFFER, IMOVEL DE ELADIO ARROYO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bettânia Maria Gomes 

Pedroso Harlos - OAB:OAB/MT 6522, JOÃO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611/MT, Leonardo Rossato - OAB:8810-B/MT, 

RENATA PEREIRA PIMENTEL - OAB:10.504/MT, RODOLFO CORREA DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.445/MT, Thiago Domingues Siqueira - 

OAB:11004-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar acerca das Correspondências devolvidas de Fls.423 a 424 dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51139 Nr: 274-28.2013.811.0033

 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: ELCIO PEREIRA DA SILVA, CLARICE APARECIDA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HELY SERGIO ALVES, DIRCE 

CAPISTRO, CESAR SCHERWINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar acerca da Correspondência devolvida de Fls. 214 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30768 Nr: 1523-82.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID FRANCISCO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO GIULIANO STELA, LUZIA TIMIDATI 

STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 
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MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Intime-se o credor para manifestar interesse na adjudicação do bem ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65764 Nr: 2160-57.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE SOUZA BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.159, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57848 Nr: 51-07.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS POLICARPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos etc.

1. A defesa técnica, até a presente data, não se manifestou acerca da 

desistência da oitiva da testemunha Guilherme Júnior Pacheco, em que 

pese devidamente intimada desde 24.01.2018, conforme DJe nº 10185, 

razão pela qual declaro preclusa a produção dessa prova pela defesa e 

homologo a desistência da oitiva da referida testemunha formulada pelo 

Ministério Público às fls. 106/108.

Por conseguinte, DECLARO encerrada a instrução processual.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. INTIME-SE, via DJe, o advogado do réu do teor desta decisão.

b. CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para a defesa técnica manifestar 

sobre a desistência da oitiva da testemunha Guilherme Júnio Pacheco.

c. ABRA-SE vista dos autos, sucessivamente, às partes para 

apresentação de memoriais.

d. Cumpridas essas deliberações, tornem os autos conclusos para 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65774 Nr: 2163-12.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO EDERONILTON MOISES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERREIRA LIMA E CIA LTDA ME, JOÃO 

FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO FRANZOI - 

OAB:139.570/SP, ANDREZA FRANZOI KOEKE - OAB:220.373/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.2. Indefiro o benefício processual da gratuidade da justiça, 

porquanto não há nos autos elementos que demonstrem a incapacidade 

econômica da parte autora.Um, apresentou somente declaração de 

imposto sobre a renda de pessoa física referente ao ano-calendário 2014, 

ou seja, desatualizada.Dois, consta na declaração de IRPF de fls. 21/26 

que, em 31.12.2014, a parte autora tinha capital em bens e direitos no 

valor de R$ 23.507, 51 (vinte e três mil, quinhentos e sete reais e 

cinquenta e um centavos), correspondente, aproximadamente, a 32 (trinta 

e dois) salários mínimos, a época vigente [R$ 724,00].Três, o valor nominal 

declinado na cártula de fl. 11, qual seja, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 

correspondente, aproximadamente, a 50 (cinquenta) salários mínimos, a 

época vigente [R$ 788,00].Motivos estes pelos quais este Juiz não está 

adstrito a aceitar a hipossuficiência do requerente, podendo o mesma 

arcar com as custas processuais.3. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências:a)Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e 

despesas processuais pendentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição (CPC, art. 290);b)Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77516 Nr: 460-75.2018.811.0033

 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: ETC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - 

OAB:4130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado pela parte autora, por meio da petição de fl. 

14, qual seja, dilação de prazo para cumprimento da decisão de fl. 12, por 

mais 15 (quinze) dias úteis.

 2. Intime-se a parte requerente, via Dje, por meio da advogada subscritora 

da petição de fl. 14, do teor de presente decisão.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000077-80.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DE PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VIEIRA SAMPAIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de designar a Audiência de Conciliação 

para o 24 de maio de 2018, às 13h00min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 9 de 

abril de 2018. GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (66) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-50.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CEZARIO DE AMORIM - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL OAB - MT22149/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para comparecer na audiência de conciliação 

designada para o dia 24 de maio de 2018, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-11.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

H SILVA DA COSTA CONSTRUCAO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JADIR FACCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1000155-11.2017.8.1.1.0033 AUTOR: H SILVA DA COSTA 

CONSTRUCAO - ME REQUERIDO: JOSE JADIR FACCIO - ME DESPACHOS 

Visto, Diante do efeito infringente dos Embargos de Declaração opostos 

pela requerida (Id. 11536257), intime-se a parte autora para que se 

manifeste no prazo legal. Após, concluso. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 26 de fevereiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-63.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1000255-63.2017.8.11.0033 AUTOR: APARECIDO MARTINS 

DA SILVA REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A DECISÃO Vistos, 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresentar contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-05.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CELLONI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 

TECNOLOGIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010143-05.2015.8.11.0033 AUTOR: CELLONI 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA 

LTDA - ME REQUERIDO: OI S/A DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresentar contrarrazões. 

Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 

27 de fevereiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000021-81.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSOEL DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000021-81.2017.8.11.0033 REQUERENTE: JOSOEL DE SOUZA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos, ajuizada por JOSOEL DE SOUZA SILVA, em face de EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega inexistir face à 

ausência de vínculo jurídico entre as partes. Postula, ao final, pela 

condenação da requerida em dano morais. No mérito, o pedido inicial deve 

ser julgado procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 73,80 (setenta e três reais e oitenta centavos). Por 

outro lado, vislumbro que a parte requerida não juntou qualquer documento 

que comprovasse a realização do negócio jurídico que motivou a inserção 

dos dados do autor nos órgão de proteção ao crédito, ônus que lhe 

competia e que não se desincumbiu. Assim, cabia a requerida juntar aos 

autos provas efetivas do negócio jurídico firmado entre as partes, tal como 

gravação do call center. Entretanto, embasou suas alegações somente em 

cópias das telas dos sistemas de atendimento, as quais são insuficientes 

para comprovar a existência do débito, já que produzidas de forma 

unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO 

NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – 

FATURAS INADIMPLIDAS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – 

IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO 

SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA 

QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – 

NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – 

VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida 

de serviço de telefonia fixa, que não se comprova a efetiva contratação 

do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da 

prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do 

STJ. As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais 

e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de 

telefonia fixa. A indenização por dano moral decorrente de inscrição 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$5.000,00 (cinco 

mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 

e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior 

Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017) “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 
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Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Assim, não há provas de que 

houve efetivamente vínculo jurídico firmado entre as partes. Desta feita, 

restou comprovada a qualidade, indevida, da cobrança realizada pela 

requerida em face da parte autora, o que torna nítida sua 

responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral 

A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Impede destacar, que embora haja outra anotação restritiva, estas 

são posteriores a discutida nos autos, não incidindo, portanto, a súmula 

385/STJ. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS - VIA ADEQUADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES - SÚMULA N. 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DEVER DE REPARAR - ARBITRAMENTO DO 

VALOR EM R$10.000,00 - REDEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO 

DA VERBA HONORÁRIA - ART. 20, §3º DO CPC/73 - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A Ação de Indenização por Danos Morais é a 

via adequada para a pretensão de obter reparação por inscrição indevida 

em cadastros de inadimplentes. A Súmula n. 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 - não tem aplicabilidade quando o outro apontamento 

restritivo em nome do autor é posterior. (...)”. (TJMT, Ap 24196/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) 

Destaquei. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 
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mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 28 de fevereiro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-70.2011.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PANHO (REQUERENTE)

SERGIO PANHO - TORNEARIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES OAB - MT0014255A 

(ADVOGADO)

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER ABLAIR ZANDONA (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 8009999-70.2011.811.0033 REQUERENTE: SERGIO PANHO 

- TORNEARIA - ME REQUERIDO: EDER ABLAIR ZANDONA DESPACHO 

Visto, Compulsando os autos, verifico que a parte autora postulou pela 

decretação da revelia do requerido, haja vista sua ausência na audiência 

de instrução e julgamento (Id. 6552336). Não obstante, o pedido formulado 

pelo autor, analisando os autos constata-se não houve a efetiva intimação 

do requerido para comparecer à audiência de instrução e julgamento, 

consoante se afere da certidão do Id. 6552311. Ademais, denota-se que o 

réu apresentou contestação, por intermédio do Dr. Fábio Luis Mello 

Oliveira, todavia, outorgou procuração com poderes específicos para a 

contestação, conforme certidão do Id. 6552341. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA A 

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SEM EFEITO 

PARA A RÉ. INTIMAÇÃO DIRIGIDA A ADVOGADO SEM PODERES PARA 

TANTO. ADVOGADO QUE COMPARECEU À AUDIÊNCIA ANTERIOR, 

PORÉM, APRESENTOU SUBSTABELECIMENTO COM EXPRESSA RESERVA 

DE PODERES PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS (FL. 24). REVELIA 

INDEVIDAMENTE DECRETADA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE 

INSTRUTÓRIA, COM DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA A 

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO 

PROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71002454684, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 

23/11/2010) Desta feita, ausente intimação do requerido, não há que se 

falar em decretação da revelia. Outrossim, tendo em vista que o requerido 

não foi localizado, intime-se a parte autora para que informe o atual 

endereço do réu, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se São José do Rio Claro/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000165-55.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRLEI INOMATA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT0012121A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO MARTINS (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000165-55.2017.8.11.0033 REQUERENTE: VALDIRLEI INOMATA 

DOS SANTOS REQUERIDO SIVALDO MARTINS DESPACHO Vistos, 

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir no prazo legal, sob pena de julgamento do feito no estado em que 

se encontra. Após, concluso. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 10 de 

março e 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-58.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RUAM CARLOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao r. despacho designo audiência de conciliação para o 

dia 24 de maio de 2018, às 15h20min.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61659 Nr: 2063-72.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR TELES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17.795-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação do advogado do réu para 

proceder a apresentação da alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64626 Nr: 682-92.2018.811.0049

 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: MADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nomeio como inventariante a requerente Maria Amelia de Sales Cardoso, 

que deverá prestar compromisso em 05 (cinco) dias.

No prazo de 20 dias contados da data em que prestou compromisso, 

deverá o inventariante apresentar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, lavrando-se termo circunstanciado em Cartório (CPC, art. 

620).

Em seguida, se não houver necessidade de citação de algum herdeiro, 

citem-se as Fazendas Públicas e o Ministério Público, nos termos do artigo 

626 e seguintes do Código de Processo Civil, remetendo-lhes cópias das 

primeiras declarações, devendo constar no mandado que, no prazo de 15 

(quinze) dias, poderão tomar uma das medidas previstas no artigo 627 do 

CPC.

Não havendo impugnação às primeiras declarações, e tendo havido 

concordância da Fazenda Pública quanto aos valores atribuídos aos bens 

do espólio nas primeiras declarações (CPC, arts. 630 e 633), lavre-se o 
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termo de ultimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o inventariante 

para testa-las.

Ouvidas as partes sobre as últimas declarações, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, ao contador para cálculo dos tributos (CPC, art. 637).

Cumprido o item anterior, digam as partes em 05 (cinco) dias (CPC, 

art.638). Não havendo impugnação aos cálculos, estes serão 

homologados por sentença.

Expeçam-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 16598 Nr: 1968-57.2008.811.0049

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDF, HCFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS 

SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS 

- OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, resolvo o mérito e julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, 

concedendo os alimentos pleiteados e a averbação na certidão de 

nascimento do requerente.Condeno o requerido Jorge Antonio Fazenda 

Carvalho a pagar pensão alimentícia a seu filho Mickael Davi Fagundes, em 

valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo nacional 

vigente, que hoje equivale a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e 

vinte centavos), arcando, ainda, com o pagamento de 50% (cinquenta por 

cento) das despesas comprovadas com roupas, calçados, material 

escolar, médico e dentista.Sem custas, ante a gratuidade.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cientifique-se o Ministério Público.Após o trânsito 

em julgado, arquivem os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-59.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO SANTOS & NASCIMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILEIDE MACHADO LUCIO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Nos termos 

do Art. 986 da CNGC, DESIGNO audiência de Conciliação, conforme pauta 

da Conciliadora, para o dia 08 de maio de 2018, às 9h30min (Horário Oficial 

de Mato Grosso), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado 

Especial, sito no Fórum local. Vila Rica, 9 de abril de 2018. Karin Matte 

Garcia Gestora Judiciária Substituta

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 013/2018/DF.

 O Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – MMº Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Alto Garças – Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 C O N S I D E R A N D O a Escala de férias do exercício de 2017 

elaborada no Sistema de Gestão de Pessoas do Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado,

 C O N S I D E R A N D O as férias da senhora servidora EDNAR DA SILVA 

PRATES – Distribuidora, Contadora e Partidora desta Comarca, designadas 

para gozo durante o período de 09.04.2018 a 28.04.2018.

 R E S O L V E :

D E S I G N A R a servidora SUELI DOS SANTOS LOPES RINALDI – 

matrícula 2616, Gestora Administrativa III, para exercer a função de 

Distribuidora e Contadora e Partidora, durante o período de 09.04.2018 a 

28.04.2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Garças, 06 de abril de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito - Diretor do Foro

P O R T A R I A N° 014/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO, 

MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro DA Comarca de Alto Garças Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO a Portaria nº 328/2014 PRES, de 02/10/2014, que 

regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o 

controle de frequência, bem como a prestação de serviços extraordinários 

e disciplina o banco de horas e utilização de serviços extraordinários e 

disciplina o banco de horas e utilização dos créditos,

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do Pedido de Providências 

nº 128/2017 (CIA 0133611-76.2017.811.0000), requerido pelo SINDOJUS, 

concernente a solicitação de alteração do Art. 2º, § 3º da Portaria 

382/2014-PRES, de modo a possibilitar que os Oficiais de Justiça/ 

Avaliadores das comarcas do interior, de Entrância Especial e que atuam 

no 2º Grau de Jurisdição, passem a registrar o ponto duas vezes na 

semana.

 RESOLVE:

Art. 1º - ESTABELECER o registro de ponto dos senhores Oficiais de 

Justiça as segundas e quintas-feiras no período das 13 às 18 horas, do 

mesmo modo aos que estiverem escalados para o regime de plantão, 

sendo que o livro ponto ficará disponível na Central de Mandados, ficando 

terminantemente proibido registro após as 18 horas, devendo o Gestor da 

referida Central, todo final de mês, proceder atestes nas folhas de 

frequência e encaminhar para a Diretoria do Foro.

§ 1º - DETERMINAR que, quando for feriado na segunda ou quinta-feira, o 

registro do ponto deverá ser realizado no primeiro dia útil subsequente;

Art. 2º - DESIGNAR o período das 13 às 18 horas, às segundas e 

quintas-feiras, para atendimento dos Oficiais de Justiça pela Central de 

Mandados, referente também, ao sistema PJE, ficando vedada a 

distribuição, carga e recebimento de mandados fora deste horário, salvo 

quando destinados ao regime de plantão, devendo o Gestor(a) 

Judiciário(a) e o Gestor(a) da Central de Mandados se atentarem as 

matérias estritamente relacionadas a plantão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Alto Garças, 09 de abril de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50256 Nr: 2246-85.2017.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DE MORAIS TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos ao patrono do denunciado para 

apresentar as alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54781 Nr: 666-83.2018.811.0035

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , Josimar Bonfim 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Luiz Ruaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. CONCEDO a MEDIDA LIMINAR pleiteada, para determinar a 

imediata suspensão da retirada da torre de propriedade do requerido, e 
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utilizada pela requerente, localizada na Av. Brasilândia, S/N, Setor 

Industrial, próximo ao Posto Martelli, nesta cidade e comarca de Alto 

Garças, Estado de Mato Grosso, com as seguintes coordenadas: Latitude 

16º55’56.6”S e Longitude 53º32’9.53”O, sob pena de multa diária.Tendo 

em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes 

autos, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil e diante 

da manifestação de interesse na auto composição da parte requerente 

remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus 

advogados a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a 

ser designada pela Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no art. 334 e parágrafos, do NCPC.Cite-se a 

parte requerida e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhada de seus respectivos advogados.Ao ser citada, a parte ré 

deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 05 (cinco) dias 

nos termos do artigo 306 do CPC, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.APRESENTADA A CONTESTAÇÃO, TORNEM-ME 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE DA MANUTENÇÃO OU REVOGAÇÃO DA 

MEDIDA CAUTELAR ORA DEFERIDA.Em seguida, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) 

dias, especif icarem as provas que desejam produzi r , 

justificando-as.Serve cópia da presente decisão como mandado de 

intimação.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49745 Nr: 1950-63.2017.811.0035

 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: EZILEIDE MARIA PEREIRA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eguimar Pereira de Souza - 

OAB:169654, EMERSON CORDEIRO SILVA - OAB:11163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, tendo em vista que Juraci Barbosa Santana não foi 

localizado - ref. 26 - impulsiono os autos ao patrono do Requente para que 

o apresente na data designada para perícia médica, a qual será realizada 

no dia 20 de abril de 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em 

recinto no Edifício do Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41745 Nr: 243-94.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Cândida de Moraes

 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 os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13936 Nr: 1097-98.2010.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emídio Crisóstomo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amarildo Crisostomo 

Barbosa - OAB:13.519, Rafael da Silva Barbosa - OAB:11510/MT

 Vistos etc.

Sobre a informação de pagamento trazida pelo executado às fls.320/321 

manifeste-se o exequente, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

presumir-se a quitação integral do débito.

Após, com a manifestação, tornem-me conclusos.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34710 Nr: 725-13.2014.811.0035

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Sidinéia Tomas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janayna Andreya Gemelli - 

OAB:1573/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Chamo feito a ordem.

Torno sem efeito a retro decisão de fl.22.

No mais, cumpra-se integralmente o despacho de fl.21.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 6532 Nr: 1031-60.2006.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Inácio de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia Aparecida da Silva Motta, Espólio de 

Juviniel Motta de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código nº: 6532

DESPACHO.

Vistos etc.

Remetam-se os autos a contadoria judicial para a elaboração do cálculo.

Outrossim, tendo em vista o lapso temporal entre a propositura da ação 

até a presente data, proceda-se o Sr. Oficial de Justiça nova avaliação do 

imóvel.

Intime-se o exequente para que traga matrícula do imóvel atualizada.

Após, ante o pedido de adjudicação do bem penhorado, intime-se 

necessariamente o(a) executado(a) para manifestação em 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 876, §1º do CPC. Decorrido in albis o prazo, 

tornem conclusos.

 Alto Garças/MT, 16 de agosto de 2017.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 17/2018-Cnpar

O Excelentíssimo Senhor Doutor FABIO ALVES CARDOSO, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Alto Taquari, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais etc.

CONSIDERANDO o ofício circular 01/2018-DRH, datado de 06/04/2018 ;

RESOLVE:

Art. 1º - ESTABELECER o registro de ponto dos senhores oficiais de 
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justiça às segundas e quintas-feiras no período das 12 às 17 horas 

(horário de Mato Grosso), ocasião em que registra rão o ponto 

manualmente e efet uarão a retirada e entrega dos mandados a serem 

cum pridos.

 Art. 2º - Fora dos dias e horários referidos no artigo supra, somente 

funcionará um oficial plantonista, cuja escala será semanal e, em caso de 

necessitar se ausentar da comarca, deverá, previamente, comunicar à 

Central de Mandados qual oficial irá substituí-lo.

 Art.3º- A se cretaria da Vara Única entregará os mandados à Central às 

quartas e sextas-feiras.

Art.4º. Revogam-se as disposições contrárias. Publique-se. Intime-se. 

Cum pra-se.

 Alto Taquari, 06 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46957 Nr: 578-68.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO PROVIN – ME,, Elio Provin, DANIELA 

VALGOI PROVIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 46967

DESPACHO

Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% 

(dez por cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. (Art. 829 

do NCPC).

O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art. 827, 

§1º, do Novo Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade.

Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem, 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do 

Código de Processo Civil.

As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis, mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal.

Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231, do Novo Código de Processo Civil.

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês.

Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a opção pelo parcelamento 

importa renúncia ao direito de opor embargos, e o não pagamento de 

qualquer das prestações acarretará o vencimento das prestações 

subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício 

dos atos executivos, bem como a imposição de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações não pagas. (Art. 916, §§ 5º e 6º, do 

NCPC).

Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, se for o caso, o 

exequente poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil.

Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos, no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização.

Intimem-se.

Alto Taquari/MT, 06 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30085 Nr: 934-73.2012.811.0092

 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: TJMdO, MMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Ramos Vilela - OAB:Mat. 

100184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 30085

Despacho

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 15 

de maio de 2018 às 13:15min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Ciência ao Ministério Público.

Alto Taquari/MT, 04 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22249 Nr: 1061-45.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Sanini - Espolio, Renato Sanini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO PIRES MAFRA - 

OAB:7906, Jairo Pires Mafra - OAB:7906/MS

 Código 22249

DECISÃO

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte exequente, 

alegando omissão na sentença de fls. 79, com relação à condenação da 

parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios. (fls. 80/81).

 É o relatório.

DECIDO.

 Com efeito, dispõe o art. 1.022 do CPC 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.

(...)

Realmente, analisando os autos, verifico que houve equívoco na sentença 

de fls. 79, haja vista que a execução foi extinta pelo pagamento do débito 

exequendo, portanto, reconhecida a procedência do pedido inicial, sendo 

necessário assim a condenação do executado no pagamento dos 

honorários advocatícios em favor do exequente, razão pela qual impõe-se 

o acolhimento dos embargos para o fim de suprir a omissão apontada.

ANTE O EXPOSTO, conheço e acolho os embargos de declaração para 

eliminar a omissão e modificar a sentença embargada, nos seguintes 

termos:

“...

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, bem como o artigo 156 do Código Tributário Nacional, julgo 

extinto o processo com julgamento do mérito, uma vez satisfeita a dívida 

pelo devedor, condenando a parte executada no pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as notações de 

estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

P.I
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....”

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 04 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3026 Nr: 313-57.2004.811.0092

 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, Marilda Garofalo 

Sperandio, Erney Martins Sperandio, Lourival Antônio Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Cód. 3026

Despacho.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, esclarecer qual o seu 

interesse no feito, tendo em vista que existem duas manifestações (fls. 

415/415, vº e 417/418) requerendo a desistência da demanda e outra 

requerendo a designação de data para hasta pública (fl. 426).

Alto Taquari/MT, 02 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31253 Nr: 777-66.2013.811.0092

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio César Paes Ananias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Junior Paes 

Ananias - OAB:MT/14.874

 Código nº 31253

DECISÃO

Trata-se de ação penal movida em face de Julio Cesar Paes Ananias pela 

prática do crime previsto no art. 306, c/c art. 298, I da Lei 9.503/97.

O advogado do réu, Guilherme Junior Paes Ananias, foi devidamente 

intimado via DJE para apresentação da resposta a acusação da defesa, 

porém, deixou de atender ao comando judicial, nem tampouco justificou a 

omissão, conforme certidão de (fls.88).

Assim, considerando o abandono da causa pelo advogado:

A) Intimem-se pessoalmente o réu para constituir novo patrono, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para apresentar resposta a acusação, advertindo-os 

de que em caso de inércia será nomeado defensor dativo, às suas 

custas, nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal.

B) Intime-se o advogado dos acusados, via DJE, para que justifique a 

omissão, sob pena de eventual aplicação de multa e comunicação do fato 

à OAB.

Alto Taquari, 02 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42457 Nr: 1381-85.2017.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDMdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, concedo a guarda unilateral do filho Luís Otávio 

Moreira dos Reis à mãe Joana D’Arc Moreira de Souza, ficando 

assegurado ao pai Umberto Bueno dos Reis o direito de visitas em finais 

de semana alternados, ou seja, a cada 15 dias, devendo retirar o filho na 

residência materna na sexta-feira, após às 18 horas, e devolvê-lo no 

mesmo local no domingo até às 18 horas, além da metade das férias 

escolares de meio e final de ano, e festas comemorativas e aniversário da 

criança também de forma alternada. Fica resolvido o mérito da causa, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor/réu 

Umberto Bueno dos Reis, nos dois processos ora em análise, ao 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a exigibilidade 

por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se Termo de Guarda, intimando-se a Sra. Joana D’Arc Moreira de 

Souza para assinatura. Em seguida, arquivem-se. P.I.Alto Taquari/MT, 6 de 

abril de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46873 Nr: 524-05.2018.811.0092

 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: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILSON JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - 

OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 46873

Tendo em vista a certidão de fls.146, INTIME-SE a parte autora, via DJE, 

para que recolha as custa e taxas judiciais.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar.

Alto Taquari/MT, 06 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46874 Nr: 525-87.2018.811.0092

 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: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÃO IDENTIFICADO (km 423+700 AO 423+768)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - 

OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 46874

Analisando os autos, constato que não houve recolhimentos das custas e 

taxas judiciais.

 INTIME-SE a parte autora, via DJE, para o recolhimento.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar.

Alto Taquari/MT, 06 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46871 Nr: 523-20.2018.811.0092

 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: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÃO IDENTIFICADO (km 421+700 AO 421+710)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - 

OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 46871

Tendo em vista a certidão de fls.137, INTIME-SE a parte autora, via DJE, 

para que recolha as custa e taxas judiciais.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar.

Alto Taquari/MT, 06 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40842 Nr: 406-63.2017.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: UBdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDMdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 ANTE O EXPOSTO, concedo a guarda unilateral do filho Luís Otávio 

Moreira dos Reis à mãe Joana D’Arc Moreira de Souza, ficando 

assegurado ao pai Umberto Bueno dos Reis o direito de visitas em finais 

de semana alternados, ou seja, a cada 15 dias, devendo retirar o filho na 

residência materna na sexta-feira, após às 18 horas, e devolvê-lo no 

mesmo local no domingo até às 18 horas, além da metade das férias 

escolares de meio e final de ano, e festas comemorativas e aniversário da 

criança também de forma alternada. Fica resolvido o mérito da causa, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor/réu 

Umberto Bueno dos Reis, nos dois processos ora em análise, ao 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a exigibilidade 

por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se Termo de Guarda, intimando-se a Sra. Joana D’Arc Moreira de 

Souza para assinatura. Em seguida, arquivem-se. P.I.Alto Taquari/MT, 6 de 

abril de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21172 Nr: 1314-67.2010.811.0092

 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: Maria Claudia Barbosa Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Mascarenhas Navas - 

OAB:17.075A- MT, Silvanio Amelio Marques - OAB:293188/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 21172

SENTENÇA

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA formulada pela requerente às fls. 66, ficando 

extinto o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, 

VIII, do CPC.

Atento ao princípio da causalidade, condeno a autora no pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade por ser beneficiária da JUSTIÇA GRATUITA.

Intime-se o INSS.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Alto Taquari/MT, 03 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31861 Nr: 84-48.2014.811.0092

 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: IMSB, FdRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 31861

Defiro o pedido de fls. 83.

Assim, intime-se a parte exequente, para no prazo de 05 dias, informar se 

esta havendo o pagamento mensal da pensão alimentícia fixada em 

sentença.

Alto Taquari/MT, 02 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31896 Nr: 129-52.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMRB, ARRB, ABB, ABRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 31896

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 05 dias, manifestar-se 

sobre a certidão de fls. 37.

Alto Taquari/MT, 02 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42273 Nr: 1274-41.2017.811.0092

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andréia Silva Vaz Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Cód. nº 42273

DECISÃO

Em análise de juízo de retratação, mantenho a decisão proferida às 

(fls.31/32), pelos seus próprios fundamentos.

Devolvam-se, COM URGÊNCIA, os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, para análise do RESE.

 Alto Taquari/MT, 06 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30921 Nr: 420-86.2013.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leite e Lírio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adha Kerolaine de Souza Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Em cumprimento a determinação constante às fls. 59/60, serve a presente 

para fins de intimar a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), além de honorários de advogado de 10% (dez por cento), 

nos termos do artigo 523, § 1º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31667 Nr: 1223-69.2013.811.0092

 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: Ricardo dos Santos Domingues, Valquiria Aparecida 

Ferreira Greggio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Benedito Malva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR, Núbia Carla 

Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto de Biazi - 
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OAB:OAB-SP 79.382, Danielle Portugal de Biazi - OAB:OAB-SP 

302.745, Olídio Megiani Júnior - OAB:OAB-SP 144.428

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar a 

parterequerida, por meio de seu defensor, para, querendo, apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 10027 Nr: 195-81.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÉLIA PAES ANANIAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 AUTOS do Processo Código nº. 10027

 Vistos.

1. Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Estadual em desfavor de Lucélia Paes Ananias - Me.

 2. À fl. 137, foi determinada a intimação do exequente para manifestar se 

acerca do débito.

 3. Contudo o autor intimado deixou transcorrer o prazo sem manifestação 

(fl. 138).

É O RELATO.

DECIDO.

4. Verifico que o requerente foi intimado para manifestar nos autos, com 

ressalva de que o silêncio causaria a extinção do processo, contudo 

mesmo intimado pessoalmente não se manifestou nos autos.

5. Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que o 

autor não possui mais interesse na demanda, haja vista que sua conduta 

demonstra verdadeiro abandono da causa, razão pela qual se impera a 

extinção da demanda.

6. Pois bem, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo 

Civil/15 extingue-se o processo sem o julgamento do mérito:

III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

DISPOSITIVO.

7. DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil/15, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO.

8. Sem custas e despesas processuais, nos termos do art. 39 da Lei 

6.830/80.

9. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias.

10. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Alto Taquari/MT, 18 de outubro de 2017.

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13103 Nr: 11-91.2005.811.0092

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSCdO, ACdO, JDBCdO, VSdO, JASdO, MdOC, MASdO, 

MSdOG, MdOF, ES, FCD, RSS-T, OSN-T, SSR-T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOSdO, EdOCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clézia Meire Queiroz - 

OAB:19194/GO, Danielli Castro Xavier Freitas - OAB:14123/MT, 

DANIELLI CASTRO XAVIER FREITAS - OAB:17159-B, EDSON ROBERTO 

CASTANHO - OAB:9234, Edson Roberto Castanho - OAB:9234-B/MS, 

Elly Carvalho Júnior - OAB:6132-B/MT, Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT, Fernando Mendes da Silva - OAB:7603-B/MT, 

Gustavo Gomes Garcia - OAB:13299-B/MT, Hélber de Oliveira 

Freitas - OAB:15.122-B/MS, Helber de Oliveira Freitas - OAB:MS - 

9245, Iran Negrão Ferreira - OAB:17.462-A/MT, Iran Negrão Ferreira 

- OAB:7209-PR, Kezia Karina Gomes de Miranda - OAB:18.969 MS, 

Lorival Marcolino Claro - OAB:5236/MT, Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT, Ney Gomes de Castro - OAB:22.381/GO, 

Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Oton José Nasser de 

Mello - OAB:5124/MS, Paula Fernanda Matos Onghero - OAB:19358, 

Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:180.242/SP, Roadam Jhonei de 

Paula Leal - OAB:14398/MT, Roberto Marques de Souza - 

OAB:7487/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR, Roberto 

Marques de Souza - OAB:7487/GO

 Cód. n° 13103

DESPACHO

Considerando a justificativa apresentada pelo advogado Dr. Elly Carvalho 

Júnior, devidamente comprovada nos autos, redesigno a audiência para o 

sorteio das áreas para o dia 27/04/2018, às 13 horas (HORÁRIO MT).

Intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE, bem como o 

inventariante judicial.

 Alto Taquari/MT, 9 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33070 Nr: 813-74.2014.811.0092

 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: Cooperativa de Crédito de Livre admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Rodrigues&Cia Ltda-ME, 

Marcos Antônio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA VIEIRA LUSTOSA - 

OAB:344.194/SP, FABIO DUTRA ANDRIGO - OAB:325.055/SP

 Certifico e dou fé, que serve a presente para intimar as partes da 

seguinte Certidão: Audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

abril de 2018 às 13h50min (horário de Mato Grosso). Assim requeiro a 

intimação das partes para comparecimento ao ato.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010003-51.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BATISTA DE NOVAES DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO P. DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

8010003-51.2016.8.11.0092; Valor causa: R$ 25.800,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MARIA 

BATISTA DE NOVAES DINIZ Parte Ré: EXECUTADO: IVANILDO P. DA 

SILVA Expeça-se Carta Precatória para penhora e avaliação tão-somente 

dos bens que guarnecem a residência do executado, uma vez que o 

estabelecimento empresarial não é parte neste processo. Efetivada a 

penhora, intime-se o devedor para comparecimento em audiência de 

conciliação, quando poderá oferecer embargos, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei 9.099/95. ALTO TAQUARI, 7 de abril de 2018. Fabio Alves 

Cardoso Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000008-02.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ANDREIA EBLING 02520712120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA PAES CAPOCI (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000008-02.2017.8.11.0092; Valor causa: R$ 559,87; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO, CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / 

INDISPONIBILIDADE DE BENS, VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / 

ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: TATIANA ANDREIA EBLING 02520712120 Parte 

Ré: EXECUTADO: JANAINA PAES CAPOCI A parte exequente requereu 

pesquisa junto ao sistema RENAJUD com o fim de localizar veículos em 

nome da parte executada. Atendendo ao pedido, foi realizada a pesquisa, 

cujo resultado foi negativo, conforme extrato juntado em anexo. De acordo 

com o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. Por sua vez, com o propósito de 

garantir o direito de crédito da parte exequente, dispõe os enunciados 75 

e 76 do FONAJE, o seguinte: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – 

A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação 

– XXI Encontro – Vitória/ES). ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – 

No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo 

bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão 

de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade. No presente caso, verifico que 

todas as tentativas de localização de bens da parte executada foram 

requeridas e deferidas (Mandado de Penhora, BacenJud e RenaJud), 

porém, sem êxito. Logo, considerando o rito célere e simplificado dos 

Juizados Especiais, impõe-se a extinção da execução, com a expedição 

de certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao 

Crédito – SPC ou SERASA, a critério e responsabilidade da parte 

exequente. ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Sem custas nem honorários. Expeça-se certidão de dívida, 

indicando o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número 

do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, intimando-se a parte interessada para retirada. 

Transitada em julgado, arquivem-se. P.I. Alto Taquari/MT, 7 de abril de 

2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-19.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA JOAQUINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

8010085-19.2015.8.11.0092; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELISANGELA JOAQUINA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Considerando que, por 

equívoco, a publicação não condiz com a sentença prolatada nos autos, 

tratando-se, portanto, de erro material, acolho os embargos e dou-lhes 

provimento para determinar que seja efetuada nova publicação da 

sentença. Transitada em julgado, arquivem-se. Fabio Alves Cardoso Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-80.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA FURTADO PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

8010014-80.2016.8.11.0092; Valor causa: R$ 23.206,47; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PAMELA 

FURTADO PRATES Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A Dispensado o relatório conforme 

aduz artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte autora alega que no dia 

12/06/2015 seu pai faleceu em virtude de acidente de trânsito, razão pela 

qual tem direito ao recebimento de indenização do seguro DPVAT, no valor 

de R$ 23.206,47, por ser a única herdeira do “de cujus”. Em contestação, 

a seguradora ré suscitou preliminares de falta de interesse de agir e 

ilegitimidade ativa, e, no mérito, requereu a improcedência do pedido, 

alegando ausência de boletim de ocorrência com o nome da vítima, o que 

afasta o nexo causal entre o óbito e o acidente de trânsito. De acordo com 

o art. 6º da Lei nº. 9.099/95: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum”. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Primeiramente, em relação à preliminar de falta de 

interesse de agir, embora a parte autora não tenha comprovado o prévio 

requerimento administrativo, verifico que a alegação de ilegitimidade ativa 

suscitada pela parte ré e a contestação de mérito, por si só, demonstram 

resistência à pretensão, justificando a necessidade da via judicial. No 

tocante à preliminar de ilegitimidade ativa, a parte autora demonstrou por 

meio do documento de identidade a condição de filha do falecido, que era 

solteiro, de acordo com a certidão de óbito. Logo, na ausência de outros 

herdeiros da mesma classe, afigura-se cristalina a legitimidade da parte 

autora para figurar no polo ativa da presente ação. Assim, rejeito as 

preliminares. No mérito, de acordo com o Art. 3o da Lei 6.194/74, os danos 

pessoais cobertos pelo seguro compreendem, dentre outros casos, as 

indenizações por morte, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), por pessoa vitimada. Outrossim, estabelece o art. 5º da mesma lei 

que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. No caso em tela, os documentos juntados 

aos autos (Certidão de Óbito, Boletim de Ocorrência, Matéria Jornalística) 

comprovam de forma satisfatória a morte do Sr. Ney Furtado Prates, pai da 

autora, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia 

Br-267, no estado de Minas Gerais, no dia 12/06/2015, razão pela qual 

impõe-se a concessão da indenização securitária. No mesmo sentido: 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

- PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE 

ATIVA - REJEITADAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECONHECIDO 

PELA SEGURADORA - EXCESSIVA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO - 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO - DEMONSTRAÇÃO DA PRETENSÃO 

RESISTIDA - ENTENDIMENTO ASSENTADO EM JULGAMENTO DO STF COM 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

MORTE - GENITOR DA AUTORA - ÚNICA HERDEIRA - NEXO DE 

CAUSALIDADE - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO 

MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) - SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MAJORADOS - ART. 85, §§1º E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO. 

A ameaça ou lesão a direito se evidencia tanto pela negativa ao 

pagamento requerido na via administrativa, quanto por exceder o prazo 

para análise do pedido formulado pelo interessado, de modo que se 

mostra presente o interesse de agir e a necessidade de vir a juízo, máxime 

se apresentada contestação de mérito que demonstra resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF) Se a prova dos autos comprova o nexo 

causal entre o acidente automobilístico e o evento morte, bem como a 
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paternidade do de cujus em relação à autora, que demonstra a condição 

de única herdeira, assiste-lhe o direito ao recebimento da indenização 

securitária pela morte do seu genitor. A incidência de atualização 

monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, 

opera-se desde a data do evento danoso (Súmula 580/STJ). No julgamento 

de recurso interposto contra decisão proferida já sob a égide do Novo 

Código de Processo Civil, a verba honorária fixada anteriormente deve ser 

majorada, observado o trabalho adicional realizado pelo patrono. (art. 85, §

§ 1º e 11, do CPC) (TJMT – DAp 87407/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)” Entretanto, o valor a ser fixado 

a título de indenização não é aquele pretendido na inicial, mas sim a 

quantia de R$ 13.500,00, conforme disposto no art. 3º, I, da Lei 6.194/74. 

Sobre o valor da indenização incidirá correção monetária, a partir do 

evento danoso, e juros de mora, a partir da citação (Súmulas 426 e 580 do 

STJ). ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido para 

condenar a parte ré na obrigação de pagar à parte autora a quantia de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização do seguro 

DPVAT pelo falecimento do Sr. Ney Furtado Prates, atualizada 

monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso (12/06/2015), e 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Fica resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte vencida no 

pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, com 

base no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se. P. I. 

Alto Taquari/MT, 9 de abril de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Portaria

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE APIACÁS

 DIRETORIA DO FORO

 Av. Dante Martins de Oliveira, 1009, Centro, Apiacás- CEP 78.595-000

 Tel. (66) 3593-1501- email: apiacas@tjmt.jus.br

PORTARIA Nº. 11/2018-DF.

O EXMO. SR. DR. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA, MM JUIZ SUBSTITUTO E 

DIRETOR DO FORO NA COMARCA DE APIACÁS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E ...

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pelas Comarcas quanto à 

nomeação de servidores para o exercício de cargos em comissão;

RESOLVE:

NOMEAR GEAN FELIPE FACIN, brasileiro, solteiro, Bacharel em Direito, 

portador do RG nº 2133369-6 SSP/MT e do CPF nº 047.234.261-40, para 

exercer, em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II desta Comarca 

de Apiacás, com efeitos a partir da data de assinatura do termo de posse 

e exercício.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Apiacás, 09 de Abril de 2018.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37452 Nr: 207-41.2012.811.0084

 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 Santa Martins de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, para que apresente em tempo hábil a 

Impugnação à Contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32954 Nr: 607-65.2006.811.0084

 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: Eodete Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTES, POR 

INTERMÉDIO DE SEUS PROCURADORES, acerca da redesignação da 

audiência para o dia 13 de setembro de 2018, às 17h30min no Edifício do 

Foro desta Comarca de Apiacás/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45483 Nr: 191-53.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Jantorno Junior, Marcus Sid Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Ivone Barbosa Garcia 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, para manifestar-se acerca da fls. 

139, bem como requerer o que entender de direito, no prazo legal, 

conforme determinação de fls. 134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36686 Nr: 942-45.2010.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelino Aparecido Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jack Sandro Menegali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Winter - OAB:11.470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:9415/MT

 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, para manifestar-se acerca das fls. 

177/179, procedendo ao recolhimento das custas da diligência do oficial 

de justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32970 Nr: 573-90.2006.811.0084

 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: Valdinei Alves Pereira, Ester Gonçalves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 
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Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, para que manifestar-se acerca das 

fls. 308/315, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37039 Nr: 288-24.2011.811.0084

 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: Ednaldo Estevão dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Martins de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058, Lourdes Volpe Navarro - OAB:6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DAS PARTES, POR 

INTERMÉDIO DE SEUS PROCURADORES, para que especifiquem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, no prazo de 10(dez) dias, conforme decisão de fls. 122.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51242 Nr: 1103-28.2012.811.0038

 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: Ruth Ferreira dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Junior - 

OAB:MT - 7.963, Lucimar Cristina Gimenez - OAB:8506-A, Wagner 

Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Reitero intimação da parte autora para manifestar nos autos acerca do 

conteúdo do laudo pericial juntado em 28/11/2017 ref 7.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19364 Nr: 377-93.2008.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. Siraichi & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Intercentro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Joaquim Martinelli - 

OAB:PR/ 25,430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao Apolo, verifiquei que o requerido é réu em 

processo criminal de código 61191, sendo que compareceu na data de 

01/12/2017 para cumprir as condições impostas e informou seu endereço 

como: Rua Jadiel Nunes Rios, nº 306, Centro, araputanga-Mt, fone (65) 

3261-2358. Assim, intimo a parte autora para que proceda com o 

recolhimento das custas referentes às diligências do oficial de justiça, a 

fim de dar cumprimento ao mandado de intimação no endereço suso 

mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55870 Nr: 672-23.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nailde Calixto Ribeiro

 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:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º -.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98835 Nr: 934-31.2018.811.0038

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NCdBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS AÇÕES DE FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e ss. 

c/c Lei n. 5.478/1968 c/c Lei n. 8.069/90 - com pedido de ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA/ TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CPC, art. 

273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. c/c art. 695, caput -, ajuizada por NILCÉIA 

CEZÁRIO DE BRITO GOMES em desfavor de JONAS PEREIRA GOMES, e 

benefício dos menores J. T. C. P. N., nascido em 25/12/2005 e J. P. J., 

nascido(a) em 30/12/2008, em que requer aquele(a), entre pedidos outros, 

a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, assim como, 

in limine e inaudita altera parte, seja concedida a GUARDA PROVISÓRIA 

UNILATERAL dos filhos.Em consulta aos autos, verifico que estão 

residindo regularmente no município de Cotriguaçu/MT.A representante do 

Ministério Público requereu a remessa dos autos para a Comarca 

diversa.Em ação de guarda a competência deixa de ser absoluta e passa 

a ser relativa, cedendo a regra especial do disposto no art. 53, II do NCPC, 

uma vez que seria um prejuízo maior para o(a) menor se deslocar de sua 

residência para demandar onde teve o curso processual originariamente. 

(...).”Isso posto, DECLARO a INCOMPETÊNCIA deste Juízo – art. 147, II, da 

Lei n. 8.069/90 e art. 53, II do NCPC – e DETERMINO a remessa dos autos à 

Comarca de Cotriguaçu-MT.Intime.Ciência ao Ministério Público.Cumpra, 

expedindo o necessário.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000236-42.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA GOUVEIA BORGES (EXEQUENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GAZZI OAB - MT0006028S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000236-42.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: JOELMA GOUVEIA BORGES 

EXECUTADO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, art. 52 e 

ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por quantia 

certa e aparentemente decorreu o prazo de suspensão, razão pela qual 

DETERMINO a intimação da parte credora/exequente para requerer em 

prosseguimento. Ademais, além da iniciativa do credor para requerer o 

processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito 

ao devedor, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença 

pleiteado por aquele, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o 

valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. 

Nada pleiteado no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 26 de outubro de 2017 - 23:05:54. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-79.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ELAINE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (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)

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ARAPUTANGA , 12 de dezembro de 2017. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para informar os dados 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, conforme 

sentença. Processo: 8010247-79.2015.8.11.0038; Valor causa: R$ 

30.454,31; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: EDNA ELAINE PEREIRA REQUERIDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS 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. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário ASSINA POR ORDEM DO MM 

JUIZ DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

- TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000022-51.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DANIELLE SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A (ADVOGADO)

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA CAPI VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELE MARIA LESSA OAB - RJ119712 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ARAPUTANGA , 6 de dezembro de 2017. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para MANIFESTAÇÃO acerca da 

ausência da parte requerida DECOLAR.COM na audiência de conciliação 

em decorrência da não apresentação de endereço para as devidas 

comunicações após a devolução da correspondência. Processo: 

1000022-51.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241) REQUERENTE: ELIELTON MOREIRA DOS SANTOS, 

DANIELLE SANTOS ARAUJO REQUERIDO: DECOLAR. COM LTDA., VIA 

CAPI VIAGENS E TURISMO LTDA OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE 

ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 

32611273

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 07/2018 - DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO 

DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

* O Edital n° 07/2018 - DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67053 Nr: 1081-93.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por tudo que nos autos consta, INDEFIRO a liminar pleiteada, 

por não vislumbrar os requisitos ensejados de sua concessão.Ademais, 

considerando que a menor atualmente reside na Comarca de Sorriso sob 

os cuidados de seu genitor e diante da necessidade de regularizar a 

situação da criança, DETERMINO o envio dos autos para continuidade, no 

endereço indicado, garantindo a celeridade e processamento em busca do 

cumprimento perante Magistrado que terá melhores condições de 

analisá-lo e instruí-lo. Assim, prioriza-se os interesses das partes, 

conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, quando nas ações 

de investigação de paternidade c.c alimentos, caso dos autos, in verbis:

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42433 Nr: 474-56.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloisio Alfredo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez apresentado Recurso de Apelação pela Autarquia demandada, 

ora Recorrente, com espeque no art. 1.010, §§ 1º e 3º, do NCPC, o qual 

dispensa o juízo de admissibilidade recursal a ser feito pelo juízo “a quo”, 

impulsiono os presentes autos com o fito de INTIMAR a 

demandante/Recorrida, na pessoa de seu causídico, devidamente 

constituído, para, querendo, no prazo legal, contrarrazoar o apelo aviado
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44056 Nr: 65-46.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosária de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Reis Carmona - 

OAB:MT0015156O, Elimari Cunha Fontes - OAB:18329/MT, Jose 

Antonio Saldanha Pompeu Cardoso - OAB:21046/0, ROBERTO 

ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito tornando-o concluso ao Gabinete da Vara 

Única para análise do pedido de suspensão protocolado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44054 Nr: 63-76.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Andrade Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito remetendo-o ao Servidor/Estagiário 

responsável pela expedição de documentos a fim de que expeça Ofício ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal solicitando informações acerca do 

andamento de eventual Agrava de Instrumento aviado no bojo dos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44996 Nr: 902-04.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Alves Pinheiro Moran

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito remetendo-o ao Servidor/Estagiário 

responsável pela expedição de documentos a fim de que expeça Ofício ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal solicitando informações acerca do 

andamento de eventual Agrava de Instrumento aviado no bojo dos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44985 Nr: 894-27.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito remetendo-o ao Servidor/Estagiário 

responsável pela expedição de documentos a fim de que expeça Ofício ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal solicitando informações acerca do 

andamento de eventual Agrava de Instrumento aviado no bojo dos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44872 Nr: 794-72.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olíria Santiago Sembay

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito remetendo-o ao Servidor/Estagiário 

responsável pela expedição de documentos a fim de que expeça Ofício ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal solicitando informações acerca do 

andamento de eventual Agrava de Instrumento aviado no bojo dos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44867 Nr: 789-50.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Joaquim dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito remetendo-o ao Servidor/Estagiário 

responsável pela expedição de documentos a fim de que expeça Ofício ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal solicitando informações acerca do 

andamento de eventual Agrava de Instrumento aviado no bojo dos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43758 Nr: 1967-68.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide da Silva Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez apresentado Recurso de Apelação pelo Demandante, ora 

Apelante, com espeque no art. 1.010, §§ 1º e 3º, do NCPC, o qual 

dispensa o juízo de admissibilidade recursal a ser feito pelo juízo “a quo”, 

impulsiono os presentes autos com o fito de REMETER os presentes autos 

a douta Procuradoria Federel, a fim de que tome CIÊNCIA DA SENTENÇA 

PROLATADA, bem como do RECURSO DE APELÇÃO aviado, pondendo, 

caso queira, no prazo legal, interpor recurso de apeação e/ou 

contrarrazoar o recurso já interposto pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43406 Nr: 1600-44.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente da Cruz

 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:

 Impulsiono o presente feito remetendo-o ao Servidor/Estagiário 

responsável pela expedição de documentos a fim de que expeça Ofício ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal solicitando informações acerca do 

andamento de eventual Agrava de Instrumento aviado no bojo dos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42825 Nr: 956-04.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Becker de Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que transcorreu “in totun” o prazo concedido ao Autor 

para proceder a regularização processual determinada.

 Por conseguinte, em consonância com a determinação de fls. 30, 

Intima-se a Autora, na pessoa de seu causídico constituído, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar nos autos cópia da decisão de 

indeferimento do pleito administrativo de concessão do benefício ora 

vindicado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42326 Nr: 316-98.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza do Nascimento Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. DEFIRO o pleito de suspensão pelo prazo de 04 (quatro) meses, a partir 

da data do requerimento da(o) requerente.

 II. Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora, através do 

seu advogado constituído nos autos para, que no prazo de 10 (dez) dias, 

junte aos autos cópia da decisão administrativa que indeferiu a concessão 

do benefício pleiteado.

III. Após, conclusos para análise do pedido de liminar.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41769 Nr: 1985-26.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Maria Ferreira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito remetendo-o ao Servidor/Estagiário 

responsável pela expedição de documentos a fim de que expeça Ofício ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal solicitando informações acerca do 

andamento de eventual Agrava de Instrumento aviado no bojo dos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41219 Nr: 1352-15.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Souto e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito remetendo-o ao Servidor/Estagiário 

responsável pela expedição de documentos a fim de que expeça Ofício ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal solicitando informações acerca do 

andamento de eventual Agrava de Instrumento aviado no bojo dos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41167 Nr: 1295-94.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Rainha Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Cuida-se de Ação de Beneficio Previdenciário – Aposentadoria por idade 

Rural - ajuizada por LUCIANA RAINHA FERREIRA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos autos.

Entrementes, devidamente intimada para que juntasse aos autos cópia da 

decisão que indeferiu o requerimento administrativo, a parte autora 

informou a impossibilidade de realizar o agendamento, visto que foi 

informada que já existe o beneficio da mesma natureza no seu NIT – fl. 40.

II. Pois bem, em análise ao Sistema Apolo, verifico o ajuizamento em 

duplicidade destes autos com os autos de n° 1663-83.2008.811.0026 

(17754), restando assim configurada a litispendência.

Anoto que, os autos de Código 17754 foi julgado procedente, concedendo 

a autora o beneficio de aposentadoria por idade rural em 25.02.2009, teve 

protocolo de cumprimento de sentença em 10.04.2013, foi extinto pelo 

pagamento em 30.11.2015 e a retirada do alvarás para levantamento dos 

valores ocorreu em 12.02.2016.

III. Assim, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de 

estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

Arenápolis/MT, 14 de dezembro de 2017.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 44699 Nr: 644-91.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ueldson Bispo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO – MERO EXPEDIENTE – [1011010]

Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Processe-se em caráter prioritário e otimize os atos pendentes.

b) Após, voltem-me conclusos, para deliberar acerca de seu saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento;

Despacho inserido eletronicamente no Sistema Apolo, para garantir 

economicidade, sustentabilidade e uso racional de insumos 

administrativos.

Arenápolis, 24 de agosto de 2017

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67000 Nr: 1042-96.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAFD, JAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de divórcio c/c. partilha de bens e alimentos com 

pedido de tutela antecipada interposto por ELIANE APARECIDA FONSECA 

DOMINGOS em face do requerido JOSEMAR ALVES VENÂNCIO.

 Oportuno frisar que esta é a segunda vez que o autor ingressa com o 

mesmo pedido em face da mesma parte, sendo certo que o primeiro foi 

julgado extinto sem resolução do mérito eis que indeferida a petição inicial 

por ausência de documentos.

 2. Compulsando os autos, verifico que, novamente, o autor não trouxe a 
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certidão de inteiro teor concernente ao imóvel descrito no item “2” à fl. 08 

(casa da zona urbana localizada na Rua Castelo Branco, s/n., Bairro 

Cohab Parecis, Arenápolis/MT).

Além disso, verifica-se que a parte autora faz cumulação do pedido de 

divórcio, partilha de bens e guarda com o pedido de fixação de alimentos 

em prol da infante.

 3. Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para EMENDAR A INICIAL 

devendo (i) adequar o polo ativo da demanda para incluir a infante ou 

adequar os seus pedidos, conforme o caso e; (ii) juntar aos autos certidão 

de inteiro teor concernente ao imóvel descrito como “casa da zona urbana 

localizada na Rua Castelo Branco, s/n., Bairro Cohab Parecis, 

Arenápolis/MT”, sob pena de indeferimento, consoante dispõe o art. 321, 

parágrafo único, do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-15.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000128-15.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 17/05/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-97.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVAN FELIX DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000129-97.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 17/05/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-82.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA SANTOS DUTRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000130-82.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 17/05/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-67.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIRA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000131-67.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 17/05/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-37.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000133-37.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 17/05/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-22.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELICIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000134-22.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 23/05/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-07.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEMAR ASTOR HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000135-07.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 23/05/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-89.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEMAR ASTOR HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000136-89.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 23/05/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-74.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DO CARMO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000137-74.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 23/05/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-59.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000138-59.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 24/05/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-44.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE FRANCISCO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000139-44.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 23/05/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-29.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000140-29.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 23/05/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-96.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000142-96.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 23/05/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-81.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MARCOS DA SILVA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000143-81.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 24/05/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-66.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000144-66.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 30/05/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-51.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000145-51.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 24/05/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000146-36.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000146-36.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 24/05/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-21.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

YOHANNA MAIELY DOS SANTOS VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000147-21.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 24/05/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-06.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000148-06.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 24/05/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-88.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000149-88.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 24/05/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-73.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ABNER RODRIGUES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000150-73.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 30/05/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-80.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GEDALIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (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:1000156-80.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 30/05/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000084-93.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA MAIA MIRANDA (EXECUTADO)

 

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:1000084-93.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 06/06/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-49.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALANI PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

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:1000074-49.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 07/06/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-34.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALANI PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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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:1000075-34.2018.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 07/06/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-19.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A (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:1000076-19.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 07/06/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-19.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A (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:1000076-19.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 07/06/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-04.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A (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:1000077-04.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 07/06/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-04.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A (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:1000077-04.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 07/06/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-86.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A (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:1000078-86.2018.8.11.0026 Intimo o autora, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 07/06/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-86.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A (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:1000078-86.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 07/06/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-41.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000081-41.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 06/06/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-78.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA MIRANDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 527 de 706



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:1000085-78.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 06/06/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 09/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010197-89.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010197-89.2015.8.11.0026 EXEQUENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME EXECUTADO: MARIA AUXILIADORA DA SILVA Vistos. Tendo em vista 

o transcurso do prazo e o longo lapso temporal sem qualquer 

manifestação da parte executada, aplico a multa de 10% prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015. Outrossim, deixo de arbitrar honorários 

advocatícios porque incabíveis no rito dos Juizados Especiais, conforme 

Enunciado 97 do FONAJE, que dispões que “a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG)”. Determino a realização de penhora online pelo sistema 

BACEN JUD, conforme determinação da decisão sob id nº 6541417 e, 

subsidiariamente, o bloqueio eletrônico de veículo através do sistema 

RENAJUD, caso o primeiro reste infrutífero. Intime-se a parte exequente 

para apresentar planilha de cálculo atualizado da dívida, ou se já 

apresentada, proceda-se a busca de ativos financeiros pelo Sistema 

BACENJUD e bens pelo sistema INFOJUD, caso reste infrutífera as 

referidas buscas, subsidiariamente, proceda à busca de bens móveis pelo 

sistema RENAJUD em nome da executada Maria Auxiliadora da Silva (CPF: 

652.244.421-68). Cumpre ressaltar que a penhora será processada em 

conformidade com artigo 854 e seguintes do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas às partes (CNGC, 

item 2.19.1.3); b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

item 2.19.1.4), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, item 2.19.4), devendo ser intimada a parte devedora para oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, “c” anterior. Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida, determino a inserção de constrição nos 

veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser 

realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte 

exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar 

a conclusão da penhora. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, desde já, DETERMINO consulta na 

Receita Federal, a fim de se buscar cópia das últimas três declarações de 

imposto de renda do executado, com a resposta, deverá ser intimada a 

parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Frustrada a diligência 

anterior, arquive-se provisoriamente o feito, por 01 (um) ano, com baixa no 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual deve retratar apenas 

o conjunto de feitos que estejam a demandar providência judicial imediata, 

conforme art. 1º do Provimento 84/2014 da CGJ. Findo o prazo 

supramencionado, deverá a parte exequente se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. A 

intimação deverá ser feita nos moldes do art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014 da CGJ. Decorrido o prazo supramencionado, venham os autos 

conclusos para as devidas deliberações. Desde logo, determino que os 

protocolos referentes aos procedimentos eletrônicos, rubricados e 

assinados por mim, sejam anexados a presente decisão, remetendo-se os 

autos na sequência à Secretaria, para observância das determinações 

acima, procedendo na forma do art. 477 da CNGC/MT. Cumpra-se. 

Arenápolis-MT, 09 de abril de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58299 Nr: 1405-96.2015.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI FRANCISCO GIURIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Nos termos da legislação vigente, reitero a intimação da parte autora pra 

que no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para finalidade do cumprimento do Mandado de 

intimação, recolher o valor da diligência no site (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58743 Nr: 1702-06.2015.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO K. SATO-ME, FRANCO KAZUHIKI 

SATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente para se 

manifestar nos termos do despacho de ref. 32 bem como certidão de ref. 

36.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63670 Nr: 3144-70.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente intimo as partes, para especificarem as 

provas que eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 
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concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61206 Nr: 1225-46.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HS Financeira S/A - Credito, Financiamento e 

Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3F INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR ANTONIO GOULART - 

OAB:39673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, reitero a intimação da parte autora para 

que efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias, para finalidade do cumprimento do Mandado de Citação, 

recolher o valor da diligência no site (www.tjmt.jus.br), sob pena de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63917 Nr: 3364-68.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORBEN E CIA LTDA ME, MICHEL ORBEN, 

GABRIELE PAES SULZBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, reitero a intimação da parte autora para 

que efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias, para finalidade do cumprimento do Mandado de Citação, 

recolher o valor da diligência no site (www.tjmt.jus.br), sob pena de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59933 Nr: 525-70.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO CANIZARES ASSUNÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY CANDIOTTO, AGUINALDO 

ANACLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVANI VAZ RAIZER 

BORDINHÃO - OAB:5339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, reitero a intimação da parte autora para 

que efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias, para finalidade do cumprimento do Mandado de Citação, 

recolher o valor da diligência no site (www.tjmt.jus.br), sob pena de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74353 Nr: 1062-95.2018.811.0088

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA ALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155.574/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, PASQUALI 

PARISE E GASPARINI JÚNIOR - OAB:4752/SP, WELSON GASPARINI 

JÚNIOR - OAB:116.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, reitero a intimação da parte autora para 

que efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias, para finalidade do cumprimento do Mandado de Citação, 

recolher o valor da diligência no site (www.tjmt.jus.br), sob pena de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74800 Nr: 1347-88.2018.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO ME, 

JOSANE LEITE RUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente para RECOLHER A DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, para cumprimento do mandado monitório, no site 

www.tjmt.jus.br, a fim de que seja dado cumprimento ao mandado 

monitório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72016 Nr: 5435-09.2017.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIMAD-INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HENRIQUE SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE MACHADO SANT'ANA 

LOPES - OAB:6304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão do Gestor Geral (ref.18), nomeio como Leiloeiro 

Judicial o senhor ÁLVARO ANTONIO MUSSA PEREIRA, brasileiro, solteiro, 

Leiloeiro Público Oficial e Leiloeiro Rural, portador da matrícula nº. 

013/2008/JUCEMAT e credencial nº. 033/2004/FAMATO, portador do CPF: 

946.031.111-34, RG: 1.237.142-4 SSP/MT, com endereço à Avenida São 

Sebastião, nº. 1.447, Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, CEP: 78.032-160, 

te le fone  (65 )  3027  5131  –  (65 )  9  9287  9838 ,  e -ma i l : 

alvaro.mt@terra.com.br, devendo o mencionado leiloeiro ser intimado para, 

em cinco dias, aceitar a nomeação, promovendo-se o necessário para 

realização do leilão, conforme deprecado.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Observem-se as orientações contidas na CNGC.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57676 Nr: 1041-27.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON EMÍLIO CAPPELLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, PARA, QUERENDO, SE MANIFESTEM NO 

SENTIDO DE APRESENTAR AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR 

JUSTIFICANDO SUA NECESSIDADE, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, SOB 

PENA DE INDEFERIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74435 Nr: 1098-40.2018.811.0088

 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: BFBS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido liminar de busca e apreensão do bem descrito na petição 

inicial, devendo ser entregue à parte autora ou quem a represente, o qual, 

desde já, NOMEIO como depositário do bem.Cumprida a liminar, CITE-SE a 

parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, contestar o pedido 

(art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69), com as advertências dos artigos 

285 e 319 ambos do CPC.Outrossim, INTIME-SE o devedor fiduciário para, 

também querendo, purgar a mora mediante o depósito da integralidade da 

dívida apresentada pelo credor, incluindo custas e honorários 

advocatícios, que fixo, desde já, em 10% do valor do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias após o cumprimento da medida liminar, com a advertência 

do art. 3º, §1º do Decreto-Lei n. 911/69. Expeçam-se os mandados 

competentes.Frustrada a busca, voltem conclusos para determinação 

estabelecida pelo art. 3º, § 9 do Decreto-Lei 911/69.Fica autorizado o Sr. 

Oficial de Justiça a requisitar, se assim entender necessário, o auxílio 

policial para o cumprimento da medida. Intimem-se.Demais diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68216 Nr: 2760-73.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS FIDENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16173/O

 Intimação da defesa para ciência do cáulculo de pena de ref. 95.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60049 Nr: 587-13.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIUDOMAR NICOLAU FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VIUDOMAR NICOLAU FERREIRA, Cpf: 

00238225119, Rg: 00001118346, Filiação: Vilma da Silva Nicolau e Jose 

Vicente Ferreira, data de nascimento: 30/03/1987, brasileiro(a), natural de 

Pimenta Bueno-RO, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO ACUSADO ACERCA DA SESSÃO DE 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 

08:15 HORAS

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ante as razões lançadas pela defesa do 

acusado (ref.202), bem como anuência expressa do representante 

ministerial (ref.206), redesigno a Sessão de Julgamento para o dia 06 de 

novembro de 2018, às 08 horas e 15 minutos.Intimem-se o defensor dativo 

(Dr. Marko Adriano Krefta), o Ministério Público, o réu por edital, as 

testemunhas e os jurados.Expeça-se carta precatória para a intimação de 

eventuais testemunhas residentes em outras comarcas.Proceda-se à 

extração de cópias desta decisão, bem como da pronúncia, que deverão 

ser entregues aos Jurados, nos termos do artigo 472, parágrafo único, do 

Código de Processo Penal.Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 06 de abril de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60049 Nr: 587-13.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIUDOMAR NICOLAU FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 Certifico e dou fé que nesta data afixei o referido Edital de Intimação no 

átrio do Fórum, lugar público de costume.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20396 Nr: 1073-74.2007.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR MARIUSSI, MARLI NUNES MARIUSSI, ADAIR 

MARIUSSI, MARIA LUCI MARIUSSI, JUAREZ MARIUSSI, ANA LUCIA DA 

SILVEIRA UTRERA MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MOTOGROSSENSE S/A 

- ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO SCHNEIDER 

LIBANEZ - OAB:6281-MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de substituição do perito de fls. 665 e DETERMINO:

1) a nomeação do perito judicial Fabiano Andre Petter Luis, engenheiro 

agrônomo, com endereço na avenida Alexandre Ferronato, 1200, Setor 

Industrial, Sinop/MT, 78557-267, tel: (66) 99976-2325 email: 

petter.fabiano@gmail.com.

2) a intimação do perito ora nomeado para, no prazo de 05 dias, 

manifestar se aceita a nomeação, em aceitando, deverá o perito 

apresentar honorários;

3) a intimação das partes para, querendo, no prazo de 15 dias, 

apresentarem quesitos e indicar assistente técnico;

E, por fim, apresentada a proposta, intime-se a parte autora para se 

manifestar e, em havendo concordância, para que deposite em juízo o 

valor integral, no prazo de 05 (cinco) dias.

Depositados os honorários do perito, estes a cargo da parte autora, 

intime-se o perito para designar data para a perícia, devendo comunicar a 

data ao Juízo com antecedência para intimação das partes. Comunicada a 

data intimem-se as partes.

 Após a realização da perícia, venham os autos conclusos para demais 

deliberações.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta 

decisão/determinação como o necessário mandado/carta/carta 

precatória/ofício/notificação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23425 Nr: 1135-46.2009.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DA 2ª VARA DE PANAMBI-RS, FOCKINK 

INDUSTRIAIS ELÉTRICAS LTDA E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FARELADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENERI LUIZ SCORSATO - 

OAB:16820/RS, MÁRCIO ANDRÉ PEUKERT - OAB:65126-RS, SIEGMAR 

WEGERMANN - OAB:27884/RS, THAIS BOTTEGA MENEGAZZI - 

OAB:72492/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da proposta de 

honorários periciais fls.83/84 e, concordando, apresentem quesitos e 

indiquem auxiliar técnico, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de 

preclusão.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23221 Nr: 926-77.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORINDO INACIO BURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA - OAB:3212-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:MT 7.972 - B, EVANDRO CORRAL MORALES - OAB:MT/6.741 - B

 Vistos etc.

Defiro o pedido da fazenda pública (PFN) fl.197 em seus termos para 

determinar a suspensão do processo por 1(um) nos termos do artigo 40, 

caput, da Lei 6830/80 .

Após, intime-se a fazenda pública para que requeira o que lhe for de 

direito, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64791 Nr: 961-56.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRIK DE MORAES, ADONES DA ROCHA 

MOREIRA, WANDERSON MOREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Certifico que ante a apresentação de alegações finais pela representante 

do Ministério Público, nos termos da legislação vigente e provimento 

52/2007-CGJ, abro vista dos autos a defesa, para apresentação de 

memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23940 Nr: 172-04.2010.811.0100

 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): JAAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petição de fls. 64, a parte autora postulou pela desistência do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, 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.

Custas, pela parte autora, se houver.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25049 Nr: 1285-90.2010.811.0100

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6.038/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado NICOLAS 

GUSTAVO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 107, IV, do CP, 

reconhecendo a ocorrência da prescrição retroativa antecipada, com 

base na pena possivelmente aplicável em concreto.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Transitado em julgado, ARQUIVE-SE.PRI.CUMPRA-SE, servindo a 

presente como Mandado/Notificação/Ofício/Carta Precatória.Brasnorte/MT, 

12 de abril de 2016CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz Substituto

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31467 Nr: 1231-89.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE MELO TAVARES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31427 Nr: 1192-92.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DE ARAÚJO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31347 Nr: 1112-31.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31444 Nr: 1207-61.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABERCI ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747
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 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31493 Nr: 1261-27.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO ERNESTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31443 Nr: 1206-76.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GONÇALVES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31429 Nr: 1194-62.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31489 Nr: 1257-87.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILIA LOURENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31457 Nr: 1221-45.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES BORGES CRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31621 Nr: 1389-47.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA RODRIGUES DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31312 Nr: 1077-71.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCIA FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31704 Nr: 1470-93.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIVAL PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31366 Nr: 1131-37.2013.811.0110
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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: IVAM HORACIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31401 Nr: 1166-94.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31365 Nr: 1130-52.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CANDIDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31382 Nr: 1147-88.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR SERAFIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31463 Nr: 1227-52.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARQUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31391 Nr: 1156-50.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA LOURENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31698 Nr: 1464-86.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DE AZEVEDO LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31277 Nr: 1042-14.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO APARECIDO GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31408 Nr: 1173-86.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURISVALDO CERRANO DIAMANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 
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OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31456 Nr: 1220-60.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BERNARDES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31625 Nr: 1392-02.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON ADÃO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31337 Nr: 1102-84.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA DE JESUS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31523 Nr: 1291-62.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMELINA CLEMENTINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31415 Nr: 1180-78.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO FELIX DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31424 Nr: 1189-40.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OLAVO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31416 Nr: 1181-63.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME TAVARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31378 Nr: 1143-51.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CANDIDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 
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Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31403 Nr: 1168-64.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31399 Nr: 1164-27.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OROZINA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31471 Nr: 1235-29.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31469 Nr: 1233-59.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31404 Nr: 1169-49.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA ROSA PRUDENTE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31305 Nr: 1070-79.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA CRISTINA SILVA DE PAULA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31410 Nr: 1175-56.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVALDO MARTINS DE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31557 Nr: 1325-37.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR RODRIGUES BARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31470 Nr: 1234-44.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
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E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31319 Nr: 1084-63.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA APARECIDA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31333 Nr: 1098-47.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31539 Nr: 1307-16.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31377 Nr: 1142-66.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GONÇALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31402 Nr: 1167-79.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMA LEMES CHAVEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31393 Nr: 1158-20.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31624 Nr: 1391-17.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANO CARDOZO PRESTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31325 Nr: 1090-70.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ABADIA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 
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Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31331 Nr: 1096-77.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL JURACI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31431 Nr: 1196-32.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIVINO IGUINACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31625 Nr: 1392-02.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON ADÃO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31517 Nr: 1285-55.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31426 Nr: 1191-10.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ULISON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31699 Nr: 1465-71.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR PEDRO BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31370 Nr: 1135-74.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EUSTAQUIO FRANCISCO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31490 Nr: 1258-72.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31525 Nr: 1293-32.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATROCINA ANDREZINA LEITE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31465 Nr: 1229-22.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31620 Nr: 1388-62.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31361 Nr: 1126-15.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON DE JESUS MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31336 Nr: 1101-02.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE RODRIGUES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31533 Nr: 1301-09.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINAURA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31400 Nr: 1165-12.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31452 Nr: 1216-23.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NOGUEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31451 Nr: 1215-38.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 
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OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31628 Nr: 1395-54.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALI CAMILO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31330 Nr: 1095-92.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA MARTINS DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31501 Nr: 1269-04.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31536 Nr: 1304-61.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MONTEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31537 Nr: 1305-46.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31390 Nr: 1155-65.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31395 Nr: 1160-87.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANILDE JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31527 Nr: 1295-02.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA JACINTO SILVERIO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31694 Nr: 1460-49.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31329 Nr: 1094-10.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANI ALVES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31613 Nr: 1381-70.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31349 Nr: 1114-98.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31538 Nr: 1306-31.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO CESAR RODRIGUES TIETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31695 Nr: 1461-34.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIZIO ALMEIDA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31520 Nr: 1288-10.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARQUES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31555 Nr: 1323-67.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENA GALVÃO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31347 Nr: 1112-31.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 
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PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31414 Nr: 1179-93.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSINDOR ALVES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31377 Nr: 1142-66.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GONÇALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31394 Nr: 1159-05.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31367 Nr: 1132-22.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES CARLOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31309 Nr: 1074-19.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALDUINO BATISTA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31636 Nr: 1403-31.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO BRAGA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31375 Nr: 1140-96.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIEL LEMES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31701 Nr: 1467-41.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDO DOS SANTOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 31460 Nr: 1224-97.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEDESNALDO MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31383 Nr: 1148-73.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31697 Nr: 1463-04.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES GOVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31419 Nr: 1184-18.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31629 Nr: 1396-39.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31343 Nr: 1108-91.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31559 Nr: 1327-07.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DE PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31324 Nr: 1089-85.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES FRANCISCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31459 Nr: 1223-15.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOÃO BENTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31618 Nr: 1386-92.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO TORQUATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31633 Nr: 1400-76.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31311 Nr: 1076-86.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31617 Nr: 1385-10.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31615 Nr: 1383-40.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE FLAVIA DE CASTILHO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31354 Nr: 1119-23.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE SILVA DAMASSENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31327 Nr: 1092-40.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON RIBEIRO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31351 Nr: 1116-68.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ALVES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747
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 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31317 Nr: 1082-93.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA D'ARC QUIRINO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31631 Nr: 1398-09.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONECI PORTO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31306 Nr: 1071-64.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31626 Nr: 1393-84.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31396 Nr: 1161-72.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DE FÁTIMA VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31381 Nr: 1146-06.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCO DOS REIS MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31531 Nr: 1299-39.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIZA ALEXANDRE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31453 Nr: 1217-08.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI MANOEL FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31703 Nr: 1469-11.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31423 Nr: 1188-55.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31392 Nr: 1157-35.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENYR BATISTA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31529 Nr: 1297-69.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31369 Nr: 1134-89.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONES DE SOUZA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31455 Nr: 1219-75.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMON BUENO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41657 Nr: 359-98.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE 

CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTUIR VALADÃO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDA ALMEIDA LEITE 

ANDRADE - OAB:MT/7843-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando a expedição de ofício ao 

Cartório de Registro de Imóveis de Campinápolis/MT para a averbação na 

matrícula n° 1621 da existência da presente ação e, por corolário desta 

decisão, a indisponibilidade do bem até a resolução da lide.DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃOConsiderando a nova sistemática do Código de Processo 

Civil em vigor, o qual prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, 

§§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada 

por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério 

Público, designo audiência de conciliação para o dia 04 de junho de 2018, 

às 17h30min.Cite-se o requerido acerca do teor da inicial, advertindo-o 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, 

contados da data: I - da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver auto composição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo manifestar 

desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC).Intime-se a parte requerida 

para comparecer à audiência de conciliação designada, devendo constar 

no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 8º e 9º, do 

CPC.Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC).Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37825 Nr: 343-81.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TSEREWAMRI’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37500 Nr: 115-09.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO MARTINS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OAB:1119

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante da ciência inequívoca da requerida 

da presente solenidade, visto que a sua advogada se manifestou nos 

autos à folha 82, em 09/02/2018, tendo a decisão que designou a 

solenidade sido efetivada à folha 80, em 29/01/2018, declaro preclusa a 

prova testemunhal referida pelo requerido. Declaro encerrada a instrução 

processual. Sai a parte autora intimada para apresentar alegações finais 

no prazo de 15 dias. Após voltem-me para prolação de sentença. 

Cumpra-se

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27267 Nr: 991-71.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE ROSA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Intimar a parte autora, através de seu defensor constituído nos autos, 

para no prazo legal apresentar Impugnação aos Embargos à Execução de 

fls. 133/143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27285 Nr: 1009-92.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Procedo à intimação da parte autora, através de seu defensor constituído, 

para se manifestar em relação à petição de fls. 134/136 e fls.139/149, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 11/2018/DF

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA THATIANA DOS SANTOS, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CLÁUDIA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

ETC...

CONSIDERANDO a decisão proferida no Pedido de Providências n. 

128/2017 – 0133611-76.2017.8.11.0000, disponibilizada no DJE n. 10.212, 

em 07.03.2018 e publicada em 08/03/2018, na qual decidiu que o registro 

ponto dos Oficiais de Justiça, seja realizado de forma manual, seguindo o 

modelo da Comarca da Capital, ou seja, os servidores registrado o ponto 

somente duas vezes por semana (2ª e 5ª feira).

CONSIDERANDO que o sistema de ponto ainda não está parametrizado 

para atender referida determinação.

 RESOLVE:

Art. 1º - Determinar que os Oficiais de Justiça passem a fazer o registro 

manual do ponto toda segunda e quinta-feira, caso ocorra feriado nestes 

dias o ponto deverá ser registrado no primeiro dia útil subsequente, 

devendo o Oficial de Justiça plantonista ficar de sobreaviso durante todos 

os dias da semana para atender possíveis ocorrências.

Art. 2º - O registro será feito ao comparecer para retirar os mandados na 

Central de Mandados.

Art. 3º - Determinar à Gestora Geral, que tome as providências para 

cumprir a determinação retirando os senhores Oficiais Justiça do Sistema 

de Gestão de Ponto – SGP, a partir desta data.

 Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Cláudia, 09 de abril de 2018.

Thatiana dos Santos

Juíza de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101927 Nr: 875-48.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE DA SILVA, GILMAR MENDES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT

 Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 15 de maio de 

2018, às 16:45 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão

4. Ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública e advogado, via DJE, 

se houver.

 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100385 Nr: 60-51.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIAN SANDRA FRISCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO WECHWERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA RADOWITZ CAMPOS - 

OAB:77635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a inicial em todos os seus termos.

2. Defiro, por ora, os benefícios da justiça gratuita.

 3. Tendo em vista o desinteresse da parte autora em conciliar, deixo de 

designar audiência de conciliação.

 4. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação (art. 335, 

inciso III).

5. Havendo na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo, 

intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do NCPC).

6. Vencido o prazo para contestação e impugnação, voltem conclusos.

 7. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101772 Nr: 797-54.2018.811.0101

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA KEMPF, SIRLEI RUTE KEMPF ULRICH, MIRIAM 

LOUVANI KEMPF BECKER, CELSO LUÍS KEMPF, CÉSAR HILÁRIO KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS PELISSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PAVAN BALEN - 

OAB:MT 21.441A, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:9811/B, 

MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC prevê em seu 

artigo 468, §§ 6º e 7º normas de parcelamento das custas judiciais, 

DEFIRO o pedido de parcelamento das custas e taxas judiciais em 06 

(seis) parcelas mensais, sucessivas e sujeitas à correção monetária, 

devendo a primeira parcela ser recolhida em até 05 (cinco) dias a contar 

dessa decisão. Intime-se.

Informo que nesta data será informado o TJMT, pelo seu departamento 

responsável, acerca da presente decisão no tocante ao parcelamento das 

custas.

2. Intime-se a parte Autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo trazer aos autos cópia da matrícula do imóvel em questão.

3. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101512 Nr: 665-94.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIANO TOMELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO FERNANDO PELISSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:MT 727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes termos, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, uma vez que não 

há elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, disposto 

no art. 300, “caput”, CPC/2015, ante a necessidade da existência de lastro 

probatório.4. Paute-se audiência de conciliação com a Sra. Conciliadora.5. 

INTIMEM-SE as partes para comparecimento. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante 

com procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, 

NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 

334, § 9º, NCPC).6. Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). 7. Intimem-se.8. Demais diligências necessárias.Cláudia, 6 de 

abril de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100444 Nr: 101-18.2018.811.0101

 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 - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCINEIA JACOBOUSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). A inicial veio instruída com cópia do contrato com cláusula de 

alienação fiduciária, para efeito de constituição em mora a notificação 

extrajudicial, bem como com demonstrativo de débito. Assim, atendidos os 

pressupostos legais, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial, e determino a expedição do respectivo mandado, 

devendo constar que a requerida deverá entregar junto ao bem, seus 

respectivos documentos. 3. Nomeio para assumir o encargo de fiel 

depositário pessoa a ser indicada pelo credor, lavrando-se o respectivo 

termo de compromisso. 4. Defiro os benefícios previstos no art. 212, §2º, 

do CPC. 5. INDEFIRO o pedido para oficiar o DETRAN e a Secretaria da 

Fazenda Estadual, a fim de comunicar a transferência da propriedade e 

para que se abstenham de cobrar o IPVA, eis que é ônus da parte autora 

fazê-lo. 6. Nos termos do § 9º do artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69, com 

redação dada pela Lei n. 13.043/2014, procedo nesta data à inserção de 

restrição de circulação do bem descrito na inicial no Sistema RENAJUD. 7. 

Em sendo exitosa a apreensão do veículo, determino que os autos voltem 

imediatamente conclusos para fins de retirada da restrição. 8. Executada a 

liminar, cite-se a parte requerida para que, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente (prestações 

vencidas e vincendas, com os acréscimos legais), conforme REsp 

1.418.593/MS, acrescida de custas e honorários advocatícios no valor 

equivalente a 10% (dez por cento), ou, em 15 (quinze) dias, apresente 

contestação, ainda que tenha efetuado o pagamento e pretenda a 

restituição de valores que entenda pagos a maior (art. 3º e §§, Dec-lei nº 

911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04). 9. Int. 10. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97371 Nr: 1981-79.2017.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOKOLOVSKI MADEIRAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 97371).

Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 Requerido: SOKOLOVSKI MADEIRAS LTDA EPP

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de ação de busca e apreensão interposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em face de SOKOLOVSKI 

MADEIRAS LTDA EPP, devidamente qualificados, em que alegou, em 

síntese, que celebrou contrato de financiamento sob nº8009/170, 

8006/092 e 8005/138 com o requerido, onde foi dado como garantia, em 

alienação fiduciária, veículo descrito na inicial. Declarou que o contratante 

deixou de pagar as prestações devidas a partir de 10.02.2017, mesmo 

após ter sido notificado extrajudicialmente se manteve inerte, diante disso 

requereu liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado 

fiduciariamente. Juntou documentos à inicial.

Em decisão proferida em 11.10.2017, foi concedida a liminar determinando 

a busca e apreensão do veículo, bem como determinada a citação do 

Requerido.

O mandado de busca e apreensão não foi cumprido, uma vez que o bem 

não foi encontrado (fl. 82).

A parte autora manifestou requerendo a desistência do feito e 

consequente extinção do processo. Pugnou ainda, pela expedição de 

ofícios ao SERASA e aos DETRAN, a fim de procederam as baixas nas 

restrições (fls. 87).

 É o relatório. Fundamento e Decido.

Observando o pedido de desistência pleiteado pelo Requerente, quando o 

autor desistir da ação, o mérito não deve ser apreciado, devendo o juiz 

proceder à extinção da ação sem resolução de mérito.

 Assim, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, o que faço 

com base no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e 

consequentemente, REVOGO a liminar concedida à fl. 67.

Procedo a baixa do bloqueio judicial RENAJUD, constante no prontuário do 

veículo.

 Custas pela parte autora, as quais já foram recolhidas.

 Indefiro o pedido de oficiar o SERASA e o DETRAN, eis que é ônus da 

parte autora fazê-lo.

P.R. Intime-se, somente a parte autora, via DJE.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84208 Nr: 1233-52.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR TENEDINI, VALDENICE GALELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca da devolução do mandado de penhora 

sem cumprimento, requerendo o que de direito, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87208 Nr: 1172-60.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGISFER INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., 

MARCIA SALETE FAVARETTO, AÇOMETAL CONTINI E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40.321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GUIMARÃES 

MARQUES RAMOS DA FONSECA - OAB:OAB/MT 12.993, JORGE 

LEANDRO RENZ - OAB:11307

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes para, querendo, impugnar 

a contestação retro, apresentada pela litisdenunciada, no prazo comum de 

15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100303 Nr: 7-70.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA MARQUES DA ROSA, KARINA 

MARQUES DA ROSA, JHONATAN APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA, 

ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, MARCOS VINICIUS BORGES - OAB:21927/O

 Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, não há outra 

solução possível diversa do INDEFERIMENTO do pedido de revogação da 

prisão preventiva do réu ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA. 2. Com 

fundamento no arts. 384 c.c. 569, do CPP, ACOLHO O ADITAMENTO que 

consta na referência 93 e, por conseguinte, recebo a denúncia em face 

do réu ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA como incurso no artigo 307 do 

Código Penal, por verificar a inexistência de inépcia da inicial e estarem 

presentes a justa causa, os pressupostos processuais e as condições 

para o exercício da ação penal (art. 395, CPP).3. Intime-se a defesa dos 

demais acusados acerca do aditamento da denúncia.4. Abra-se vista à 

Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação do réu 

Alessandro, dado que a resposta apresentada anteriormente refere-se 

somente as rés Karina e Ana Paula.5. Ciência ao Ministério Público e 

Defensoria Pública. 6. Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87306 Nr: 1142-08.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN OGUIDO OGAMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Vistos;

Sem prejuízo de realização da solenidade designada na movimentação de 

Ref: 20, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar 

acerca do teor documento juntado na movimentação de 35.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63885 Nr: 1291-77.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMGO, JG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT, Adriano José da Silva - OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado do débito no 

prazo de 05 (cinco) dias, bem como impulsionar o feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68285 Nr: 1060-79.2015.811.0105

 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: ÂLS, MCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora acerca da Certidão de ref. 11.

Após, Dê-se vistas ao Ministério Público.

Empós, voltem para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62782 Nr: 169-29.2013.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que se manifeste quanto à contestação de 

fls. 39/42.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73883 Nr: 1794-93.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NdOM, AADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:20257B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos, para intimar a parte autora acerca do conteúdo da 

carta precatória de ref. 30.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82126 Nr: 3449-66.2017.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Juceli dos Santos Silva, Sebastião Pereira Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Coêlho de Araújo 

Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 “Vistos; De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia a busca e apreensão do gado 

que estava na propriedade rural do requerido. Nesta solenidade 

estabularam acordo nos termos supramencionados. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes. Nesse diapasão, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, do CPC. DESCABE condenação em custas 

processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS”.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29755 Nr: 834-73.2007.811.0099

 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: LEILA RAQUEL MESQUITA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...], à Secretaria para:1.INTIMAR a parte-autora (por DJe), isso para 

indicar o endereço correto dos herdeiros (agora maiores) e da própria 

inventariante;2.NÃO HAVENDO INDICAÇÃO ou com requerimento diverso, 

conclusos;3.Com a indicação, CITAR os HERDEIROS, ficando desde logo 

aberta a possibilidade de se manifestarem sobre as primeiras declarações 

(art. 626 do CPC);4.INTIMAR, após, as Fazendas Públicas Federal e 

Municipal (artigo 626 do CPC, pois a Estadual já falou), para que se 

manifestem sobre os valores da avaliação dados pela Inventariante, 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro em 15 (quinze) dias 

(artigo 629 do CPC) ou atribuir diretamente novos valores, que poderão 

ser aceitos pelos interessados (artigo 634 do CPC), para o que, devem se 

manifestar expressamente.5.Havendo impugnação (art. 627 e seus 

incisos), desde logo fica determinada a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem (prazo comum de 10 dias), dando-se vistas ao Ministério 

Público após elas (prazo de 10 dias), fazendo conclusos para 

decisão;6.Não havendo impugnação no prazo indicado, expedir Mandado 

para Oficial de Justiça Avaliar os bens indicados no espólio. Havendo 

bens fora da Comarca, desde já fica determinada a Expedição de 

Precatória para tanto;7.Após a juntada da Avaliação feita, INTIMAR as 

partes para se manifestarem (art. 635 do CPC), no prazo de 15 dias, que 

correrá em Cartório;8.Havendo impugnação quanto ao valor, conclusos 

para decisão. Se a impugnação versar sobre outro assunto, INTIMAR as 

partes (10 dias para falarem) e conclusos para decisão;9.Inexistindo 

impugnação, INTIMAR a inventariante para últimas declarações (art. 636 do 

CPC), INTIMANDO as partes para se manifestarem sobre (prazo comum de 

15 dias);10.Após, à CONTADORIA para cálculo do ITCMD (art. 637 do 

CPC), INTIMANDO-SE as partes em 05 dias (prazo em cartório), após a 

Fazenda Pública (10 dias), fazendo conclusos para análise. Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 06 de abril de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72164 Nr: 208-05.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA NASCIMENTO SANTOS, JOSÉ 

PEDRO JANDRE, ADILSON MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT, Edson Campos de Azevedo - OAB:GO/37420, 

FLAVIO LEMOS GIL - OAB:14933-B, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:21917/O, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Nos termos da legislação e provimento nº 52/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar os advogados dos denunciados para que 

apresentem alegações finais no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32305 Nr: 451-27.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA ROSA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CAROLINE 

TRECHAUD - OAB:OAB/MT 14.099, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes para a referida 

audiência:2.INTIMAR pessoalmente o requerido/reconvinte, para fins de 

depoimento pessoal (diligência pedida pelo requerente);3.Caso haja 

indicação de testemunha a ser ouvida por Precatória, desde já fica 

autorizada a expedição, ficando o pagamento da diligência a cargo de 

quem requerer. Nos termos do artigo 455 do CPC, ressalta-se que é 

encargo do advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

acerca do dia, data e local da audiência.Intimar. CumprirCotriguaçu/MT, 06 

de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67747 Nr: 111-39.2016.811.0099

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: Imperial Distribuidora de Petróleo Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L G POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E SEVIÇOS 

LTDA. - ME, V.S.L TRANSPORTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:37156

 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 que se 

manifeste sobre a certidão de ref: 29.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61983 Nr: 379-98.2013.811.0099

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE GAYESKI RANZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITOR PEREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR GRINCHPUM ARRUDA - 

OAB:32845/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Como houve pedido expresso de audiência de conciliação na contestação 

do requerido, deixa-se para tal momento a realização do SANEAMENTO.

Assim, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 11/05/2018, às 

16h30min, oportunidade em que se dará o saneamento.

Frise-se que, não havendo interesse na conciliação, PODEM as partes 

apresentarem petição requerendo o cancelamento da audiência, a qual, de 

pronto (e independente de despacho) ficará cancelada.
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 Por fim, à SECRETARIA:

1.INTIMAR as partes;

2.Havendo petição, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35613 Nr: 465-40.2011.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ANTONIO DA SILVA, MARCUS BACKES, WILSON 

KISSEL, ERONI DENNING, FRANCISCO TARCISIO PRIM, OLINDA VICENTE 

BACKES, VALMOR MISTURA, PEDRO BACKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 Vistos...

 Trata-se de “embargos de declaração” opostos contra a sentença.

 Tempestividade já certificada.

Possibilidade de efeito infringente caso acolhida a tese manejada.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o embargado para, querendo, manifestar-se (PRAZO DE 5 

DIAS);

2. Após manifestação (ou decurso de prazo sem ela), conclusos.

Cumprir.

 Cotriguaçu, 06 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27871 Nr: 814-19.2006.811.0099

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURUENA EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANI TEREZINHA FAUST DORIGON, 

BOAVENTURA FAUST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Como não havia sido juntado o despacho anterior, bem como o documento 

oriundo da Receita:

1.JUNTAR;

2.INTIMAR a parte-autora para requerimento. Prazo: 15 dias;

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33645 Nr: 163-45.2010.811.0099

 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: MARIA GOMES TAVARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, como se 

concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando 

não ter havido sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. 

art. 496, I, do CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado ? 

não havendo condenação da Fazenda, deixa-se de elaborá-lo.Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Hillary Pereira dos Santos, estagiaria de 

Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Cotriguaçu/MT, 26 de janeiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35613 Nr: 465-40.2011.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ANTONIO DA SILVA, MARCUS BACKES, WILSON 

KISSEL, ERONI DENNING, FRANCISCO TARCISIO PRIM, OLINDA VICENTE 

BACKES, VALMOR MISTURA, PEDRO BACKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 Vistos em correição.

O feito encontra-se formalmente em ordem.

Aguarde-se o decurso do prazo retro concedido.

Após, certifique-se, tomando a Gestora Judiciária as medidas necessárias 

para o prosseguimento do feito e/ou, sendo o caso, venham-me os autos 

conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61868 Nr: 261-25.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. Quanto ao apensamento 

deste processo ao de Código 60492, INDEFERE-SE, pois, como dito, não 

há pertinência de penalidades, além de se estar em fases distintas e 

regidos por normas distintas os procedimentos. Quanto à utilização da 

“prova emprestada”, basta a Defesa apontar em que consistirá (ia), sendo 

desnecessário o apensamento para tanto. Desta feita, ratifica-se o 

recebimento da Denúncia (resolvendo a questão do art. 2º, I, do Decreto 

201/67). IV DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o 

art. 399 do CPP.DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO 

para o dia 18/06/2018, às 14h00min, ocasião em que serão realizados os 

depoimentos das testemunhas (em sentido amplo) e o interrogatório do 

réu.Por fim, à SECRETARIA para:1.Havendo testemunhas 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 90 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da 

expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento 

diretamente no Juízo deprecado;2.INTIMAR as testemunhas e o réu e a 

Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, mas por telefone, se o 

Defensor nomeado residir em outra Comarca). Ciência ao Ministério 

Público.Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. 

Cumprir.Cotriguaçu, 07 de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68584 Nr: 593-84.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO DESIDÉRIO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/MT

 Vistos...

Após pesquisas no BACENJUD, respostas apareceram.

 Ante a necessidade, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para a oitiva de HELFRIT 

VOIGT para o dia 07/05/2018, às 11h30min.

 Além disso, deve ser expedida Precatória para oitiva de HELFRIT, pois há 

também endereço fora da comarca.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Precatória para a oitiva da vítima HELFRIT VOIGT (R BOM 

JARDIS 7 BELA VISTA BAIRRO: GLEBAS CEP: 07834000 FRANCO DA 

ROCHA SP);

2. INTIMAR a vítima para oitiva (de acordo com os endereços indicados 

pelo Ministério Público – Refs. 122 e 124) para a audiência designada;

3. Intimar a Defesa e o acusa.

 Ciência ao Ministério Público.

 Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Cotriguaçu, 07 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 30636 Nr: 369-30.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA - Vulgo 

"Jéguinho", ROSENI DOS SANTOS PONCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA - 

VULGO "JÉGUINHO", Rg: 1.474.255-1, Filiação: Alexandre Pereira e 

Madalena Clotilde da Silva, data de nascimento: 16/06/1984, brasileiro(a), 

natural de Juruena-MT, convivente, serviços gerais e atualmente em local 

incerto e não sabido ROSENI DOS SANTOS PONCIANO, Cpf: 

01808782127, Rg: 1.846.782-2, Filiação: Diolino Pedro da Silva e Maria de 

Lourdes Camilo dos Santos, data de nascimento: 08/05/1975, brasileiro(a), 

natural de Juara-MT, casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela 

prescrição da pena em abstrato, quanto aos acusados ALESSANDRO DA 

SILVA PEREIRA e ROSENI DOS SANTOS PONCIANO, o que se faz, dentre 

outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, IV, todos do Código 

Penal. Sem custas e condenação em despesas.Nos termos do art. 22, § 

1º, do Estatuto da OAB, diante dos serviços prestados pela advogada 

nomeada Sara Tonezer no presente feito, arbitram-se os honorários 

advocatícios em 03 (três) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso, mediante certidão a ser requerida pelo interessado.Por fim, à 

SECRETARIA para:1.Intimar pessoalmente a defensora nomeada (fl. 

111);2.Intimar os réus por Edital;3.Intimar o Ministério Público;4.Transitada 

em julgado, o que deve ser certificado, arquivar com as baixas (inclusive 

em banco de dados) e anotações necessárias.Serve a presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.Publicar.Intimar.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 

19 de maio de 2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 29 de setembro de 2017

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50673 Nr: 2513-60.2017.811.0034

 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: MUNICIPIO DE DOM AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2513-60.2017.811.0034

Código 50673 (Diretoria do Foro)

Vistos etc.

 Considerando que as perícias serão realizadas mediante pagamento 

efetuado pela parte requerida, e considerando que o requerido é a 

Fazenda Pública Municipal, necessário os esclarecimentos levantados 

pelo Advogado.

Assim, DEFIRO o pedido de Ref: 17, devendo a Diretoria do Foro, oficiar ao 

Sr. Perito para que que, no prazo de 10 (dez) dias preste os devidos 

esclarecimentos.

 Cumpra-se, com urgência, eis que inúmeros processos distribuídos na 

Vara Única e que se encontra paralisados há mais de 100 (cem) dias, 

pendem da realização da mencionada perícia.

 Encaminhe ao perito cópia da petição de Ref: 17.

Após, conclusos os autos.

 Intime-se.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 04 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Subst. Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 43633 Nr: 1480-69.2016.811.0034

 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): Sebastiana Luzia Borges da Costa, Josair 

Jeremias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Sendo assim, ante o exposto, julgo improcedente a pretensão do 

requerente na presente Ação Civil Pública, absolvendo os requeridos 

JOSAIR JEREMIAS LOPES e SEBASTIANA LUZIA BORGES DA COSTA, 

das acusações que lhe são feitas.Sem custas.Publique-se. Intime-se. 

Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, arquivem-se com as 

baixas e comunicações necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Dom Aquino – MT, 08 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48001 Nr: 1353-97.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josair Jeremias Lopes, Adelson Martins 

Coimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Pinheiro - 

OAB:10946, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972
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 Vistos etc.Forte em tais fundamentos e nos exatos termos do art. 17 § 9°, 

da Lei n° 8.429/93, recebo a petição inicial nos termos em que foi 

proposta.Citem-se os requeridos para contestarem no prazo legal e, após, 

faça-se vista dos autos ao Parquet para manifestação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as devidas cautelas de estilo.Às 

providências. Dom Aquino/MT, 06 de abril de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50380 Nr: 2363-79.2017.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELA MARIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marise Soares Guimarães de 

Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a manifestação exarada pela defensora dativa da 

inventariante (ref. 14), determino que seja oficiado à Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, requisitando os documentos arrolados pela 

causídica, bem como da petição inicial, caso tenha.

Com a chegada dos documentos solicitados, intime-se a patrona para 

retirá-los em secretaria, mediante protocolo de entrega.

No ato da entrega dos referidos documentos, intime-se a advogada para 

manifestar-se, requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Dom Aquino/MT, 06 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50280 Nr: 2322-15.2017.811.0034

 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: Carmem Lúcia da Silva Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, ante a inadequação da via eleita e a impossibilidade de 

adaptação deste pedido de liquidação de sentença e perseguição a 

crédito, eis que submetido as regras próprias (previsão na Parte Especial 

do Novo Código de Processo Civil, notadamente no Livro I, Título I, Capítulo 

XII, Seção II), JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no Art. 485, inciso I, cumulado com Art. 330, inciso I e §1º e 

inciso IV, todos do NCPC.Custas a cargo da autora, vez que deu causa à 

instauração da demanda. Sem honorários advocatícios, pois não houve 

pretensão resistida.Em tempo, concedo à autora o benefício processual da 

gratuidade de justiça, devendo, assim, permanecer a exigibilidade das 

verbas de sucumbência suspensas.Publique-se. Registre-se . 

Intime-se.Oportunamente arquive-se.Às providências. Dom Aquino – MT, 

06 de abril de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50279 Nr: 2321-30.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, ante a inadequação da via eleita e a impossibilidade de 

adaptação deste pedido de liquidação de sentença e perseguição a 

crédito, eis que submetido as regras próprias (previsão na Parte Especial 

do Novo Código de Processo Civil, notadamente no Livro I, Título I, Capítulo 

XII, Seção II), JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no Art. 485, inciso I, cumulado com Art. 330, inciso I e §1º e 

inciso IV, todos do NCPC.Custas a cargo da autora, vez que deu causa à 

instauração da demanda. Sem honorários advocatícios, pois não houve 

pretensão resistida.Em tempo, concedo à autora o benefício processual da 

gratuidade de justiça, devendo, assim, permanecer a exigibilidade das 

verbas de sucumbência suspensas.Publique-se. Registre-se . 

Intime-se.Oportunamente arquive-se.Às providências. Dom Aquino – MT, 

06 de abril de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44433 Nr: 1894-67.2016.811.0034

 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): Josair Jeremias Lopes, MUNICIPIO DE DOM 

AQUINO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Sendo assim, ante ao exposto, julgo procedente a pretensão inicial para o 

fim de condenar o requerido JOSAIR JEREMIAS LOPES pela prática do ato 

de improbidade administrativa previsto no artigo 11, caput, da Lei nº 

8.429/92.Consequentemente, analisando a mínima gravidade e ausências 

de demonstração de grandes consequências da conduta, aplico-lhe a 

sanção prevista no artigo 12, inciso III, da Lei 8.429/92, consistente no 

pagamento de multa civil, a qual fixo em uma vez o valor da remuneração 

percebida pelo requerido.A multa se reverterá à Prefeitura Municipal de 

Dom Aquino/MT (art. 18 da Lei n. 8.429/92), pessoa jurídica lesada pelo ato 

de improbidade administrativa.Ainda, condeno a parte sucumbente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, deixando de aplicar os 

honorários advocatícios por serem incabíveis ao Ministério 

Público.Transitada em julgado a sentença, proceda-se o cadastramento do 

nome do Requerido no “Cadastro Nacional dos Condenados por 

Improbidade – CNJ” e remetam-se ao Ministério Público para cumprimento 

da sentença, visto que a apuração dos valores depende apenas de 

cálculo aritmético (CPC, art. 509, §2º).Publique-se e Intime-se. Ciência ao 

Parquet.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Dom Aquino/MT, 06 de abril de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12098 Nr: 694-35.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaides Teles de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aloísio da Rosa Haas - 

OAB:9038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722, Nícia da Rosa Haas - 

OAB:5947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ e em cumprimento ao Art.1.255 da 

CNGC, intimo a parte autora, através de seus advogados, para que se 

manifeste no prazo legal acerca da juntada de fl.220.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49976 Nr: 2150-73.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 
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INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, ante a inadequação da via eleita e a impossibilidade de 

adaptação deste pedido de liquidação de sentença e perseguição a 

crédito, eis que submetido as regras próprias (previsão na Parte Especial 

do Novo Código de Processo Civil, notadamente no Livro I, Título I, Capítulo 

XII, Seção II), JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no Art. 485, inciso I, cumulado com Art. 330, inciso I e §1º e 

inciso IV, todos do NCPC.Custas a cargo da autora, vez que deu causa à 

instauração da demanda. Sem honorários advocatícios, pois não houve 

pretensão resistida.Em tempo, concedo à autora o benefício processual da 

gratuidade de justiça, devendo, assim, permanecer a exigibilidade das 

verbas de sucumbência suspensas.Publique-se. Registre-se . 

Intime-se.Oportunamente arquive-se.Às providências. Dom Aquino – MT, 

06 de abril de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50275 Nr: 2317-90.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINDA MIRANDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, ante a inadequação da via eleita e a impossibilidade de 

adaptação deste pedido de liquidação de sentença e perseguição a 

crédito, eis que submetido as regras próprias (previsão na Parte Especial 

do Novo Código de Processo Civil, notadamente no Livro I, Título I, Capítulo 

XII, Seção II), JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no Art. 485, inciso I, cumulado com Art. 330, inciso I e §1º e 

inciso IV, todos do NCPC.Custas a cargo da autora, vez que deu causa à 

instauração da demanda. Sem honorários advocatícios, pois não houve 

pretensão resistida.Em tempo, concedo à autora o benefício processual da 

gratuidade de justiça, devendo, assim, permanecer a exigibilidade das 

verbas de sucumbência suspensas.Publique-se. Registre-se . 

Intime-se.Oportunamente arquive-se.Às providências. Dom Aquino – MT, 

06 de abril de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 39501 Nr: 1321-63.2015.811.0034

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WQDO, RFBQ, RCBQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Althemeyer - OAB:16.966, 

Ernandi de Col - OAB:6381, Jairo João Pasqualotto - OAB:3569-B, 

Michel Kappes - OAB:14185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658, Maria Isabel Della Valle Obersteiner - OAB:5461-B

 Processo nº 1321-63.2015.811.0034

Código nº 39501

Vistos etc.

Defiro o pedido de Ref: 189.

Oficie-se à Comarca de Terra Nova do Norte para desbloqueio das 

matrículas e reitere o ofício enviado à Comarca de Iporã-PR.

 Por fim, neste momento, procedo o desbloqueio dos veículos com 

constrição enviadas por este Juízo, via renajud, na Ref: 15.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 06 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47919 Nr: 1324-47.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Astrogilda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE BAEZ MALHEIROS - 

OAB:18517/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Autos nº 1324-47.2017.811.0034

Código 47919

Vistos etc.

Em vista da manifestação da requerente à ref. 23, pugnando pela 

realização de audiência de instrução, após impugnar a contestação da 

requerida, defiro a produção de prova testemunhal.

Desta forma, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de 

abril de 2018 às 15h.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão a parte requerida possui o prazo de 

10 (dez) dias para juntar aos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

As partes deverão promover o comparecimento das testemunhas à 

audiência, independente de intimação, nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil.

Intime-se o INSS via remessa eletrônica.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Dom Aquino/MT, 06 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 41352 Nr: 475-12.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA LUIZA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 Processo nº 475-12.2016.811.0034Código nº 41352Vistos etc. 

[...]Todavia, ainda não é possível visualizar o melhor modo de procedência 

da presente execução, visto que a penhora dos bens semoventes 

conduzirá o feito à fase de expropriação, sempre complexa, difícil e 

demorada, ao passo que a penhora online certamente recairá sobre as 

contas da herdeira, visto que, conforme relatou, o inventário já se 

encontra finalizado, o que poderia trazer grandes transtornos a ela, já que 

talvez possua numerários que não integram o quinhão recebido à título de 

herança.Sendo assim, pela cautela que o caso exige, intime-se a herdeira 

Patrícia Fernandes da Silva para acostar aos autos todos os documentos 

atinentes ao inventário de sua mãe Maria Luiza Silva Fernandes, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de recusa do pedido de ref. 10.Após, 

voltem os autos conclusos para analise do caso.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 

06 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em 

substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 43272 Nr: 1310-97.2016.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADJIVAN MAIA DA SILVA, SONIA MARIA DA SILVA 

MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUTUM LANCHONETE E BAR LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE SOARES GUIMARÃES DE 

SOUZA - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 
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OAB:11148-A

 Processo nº 1310-97.2016.811.0034

Código nº 43272

Vistos etc.

De início, denota-se que o presente feito já fora sentenciado (ref: 25), com 

trânsito em julgado (Ref: 34).

Ademais, noticiam as certidões de Ref: 35 e 38 que não existem mais 

valores a serem pagos às partes.

Assim, remetam os autos ao arquivo, com as baixas e formalidades de 

estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 05 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34739 Nr: 678-42.2014.811.0034

 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: CREUZA RODRIGUES PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÊNIO PÓVOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marise Soares Guimarães de 

Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 678-42.2014.811.0034

 Código nº 34739

 Vistos etc.

Cuida-se o petitório de Ref: 73 de pedido de prosseguimento do feito, eis 

que o requerido foi citado por edital sendo nomeada a Defensoria Pública 

como curador especial.

 Pois bem.

 Razão assiste a peticionante, e de consequência CHAMO O FEITO À 

ORDEM para retomar a sua marcha processual, eis a causa não foi 

patrocinada pela Defensoria Pública como consta da decisão de Ref: 69.

 Assim, revogo a decisão de Ref: 69.

De consequência, considerando que os trabalhos da defensoria Pública 

foram suspensos na Comarca, e em atendimento ao princípio do 

contraditório, NOMEIO CURADOR ESPECIAL ao requerido o Dr. Rodrigo 

Binotto Pereira – OAB/MT -14396-A, com fulcro no Artigo 72, inciso II, 

segunda figura, do NCPC, e desde já, arbitro o valor de 3 URH a títulos de 

honorários, valor esse que será pago, pelo Estado de Mato Grosso..

 Intime-se o curador nomeado, e em aceitando, deverá oferecer defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 05 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50384 Nr: 2367-19.2017.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA SILVA, MANOEL CIRILO DA SILVA, 

APARECIDA ROSA JESUS DA SILVA, MARCOLINA ROSA DA SILVA, 

ALVINO JUNIOR JESUS DA SILVA, ALESSANDRO JESUS DA SILVA, 

Juarez Cirilo da Silva, Francisco Cirilo da Silva, CARMERINO CIRILO DA 

SILVA, NATALINA DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de JOSINO CYRILO DA SILVA, 

ESPÒLIO DE MARIA ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2367-19.2017.811.0034

 Código nº 50384

 Vistos etc.

Defiro o pedido de dilação de prazo requerido na Ref: 14.

 Com a juntada da certidão negativa de testamento, conclusos os autos.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 05 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44536 Nr: 1906-81.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINÉIA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo de Araújo Junior - 

OAB:15341-B

 Processo nº 1906-81.2016.811.0034

Código nº 44536

Vistos etc.

Sem prejuízo da tentativa de conciliação no início da audiência de 

instrução e julgamento (art. 359 do NCPC), nos termos do artigo 357, § 3.º, 

intimem-se as partes, através de seus procuradores, a indicarem, no 

prazo de (05) cinco dias as provas que pretendem produzir, 

especificando-as com objetividade quais são, justificando sua pertinência, 

sob pena de indeferimento.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para deferimento ou não das provas requeridas, designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54181 Nr: 586-25.2018.811.0034

 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: LUIZ ANTONIO TEIXEIRA, Ana Maria Costa de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE SOARES GUIMARÃES DE 

SOUZA - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 586-25.2018.811.0034

Código nº 54181

Vistos etc.

Cuida-se de ação de conversão de separação judicial em divórcio 

consensual, em que são requerentes Luiz Antônio Teixeira e Ana Maria 

Costa de Figueiredo, todos devidamente qualificados nos autos.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do NCPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

NCPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO 

a petição inicial.

Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do Art. 98 do Novo Código de Processo Civil.

Em termos de prosseguimento, considerando a existência de menor, filho 

do casal, colha-se o parecer do Ministério Público.

 Após, conclusos os autos.

 Às Providências.

Dom Aquino/MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 43036 Nr: 1180-10.2016.811.0034

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MATSUMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO de ADVALDO ALVES DE ARAÚJO, 

RAFAEL SARAIVA DE ARAÚJO, Maria de Souza Oliveira, José Arrais da 

Silva, TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAÚJO, JÚLIA SARAIVA DA 

SILVA ARAÚJO, JULIO MASSANORI MATSUMOTO, Perciliana Aguida 

Rodrigues, Antonio Pereira Fortes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE SOARES GUIMARÃES DE 

SOUZA - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANCREDO VARGAS 

SARAIVA DE ARAUJO - OAB:18697/O, Tangredo Vargas Saraiva de 

Araújo - OAB:18697

 Vistos etc.

Em razão da inércia do causídico Islei Ribeiro de Morais (ref. 98), nomeado 

como advogado dativo da parte requerente (ref. 90), revogo sua 

nomeação.

Desta forma, nomeio a Dra. Karla Fainina Freitas Campos Ribeiro, OAB 

16495-B, como advogada dativa do requerido, razão pela qual arbitro o 

valor de 4 URH a títulos de honorários, valor esse que será pago, pelo 

Estado de Mato Grosso.

Intime-se a causídica para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 06 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 40894 Nr: 340-97.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA SANTOS NOVAIS, Allerhandra Carolayne 

Santos Novais e André Jhúnior Santos Novais e Arthur Lucas Santos 

Novais, representados por sua genitora CRISTINA SANTOS NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DA SILVA NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Costa 

Menacho - OAB:10919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando o petitório da exequente à ref. 164, DEFIRO a expedição de 

ofício ao INSS, solicitando informações acerca de proventos recebidos 

pelo executado, bem como identificação de seu atual empregador.

Todavia, INDEFIRO os demais pedidos por se tratarem de atos 

expropriatórios, tendo em vista que a Carta Precatória com finalidade de 

intimação do executado para pagamento do débito alimentar ainda não 

retornou, não havendo nos autos notícia acerca do seu cumprimento.

Desta forma, aguarde a devolução da missiva e intime-se a exequente 

para manifestar-se em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 06 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46300 Nr: 635-03.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HSA, GSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Costa 

Menacho - OAB:10919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15616, Lauriberto Donizetti de Godoy - OAB:16369-B

 Nesta medida, ainda não é possível proceder com as medidas cabíveis 

nos casos de não pagamento, pelo que indefiro a decretação da prisão 

civil do executado.Por outro lado, verifico que a presente execução tramita 

sob o rito da coerção pessoal, sendo impossível a realização dos atos 

expropriatórios requeridos pela exequente, pelo que indefiro a penhora 

online pedida.Aliás, o pedido de desconto mensal das prestações 

alimentícias nas contas do executado via BancenJud não pode ser 

atendido, visto que o sistema tem como finalidade a realização de penhora 

online em execuções, garantindo o ressarcimento da parte lesada, objetivo 

incompatível com a pretensão da exequente, pelo que também indefiro seu 

pedido.Noutro giro, defiro a realização de desconto das prestações 

alimentícias em folha de pagamento. Assim, determino a expedição de 

ofício à empresa Romera, no endereço indicado na petição de ref. 58, 

localizada na Comarca de Rondonópolis/MT, para que proceda com o 

desconto do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) diretamente da folha de 

pagamento do executado Genilto Orelhano de Amorim, até o dia 10 (dez) 

de cada mês, devendo tais valores serem transferidos para a conta 

poupança nº 1.0802.25271-9, Agência 0100, Cooperativa SICREDI, tendo 

como titular Gessika Soares Santa, representante do menor.De outra 

banda, indefiro o pedido de que as intimações do executado sejam 

realizadas por meio de seu patrono, visto que a lei é clara e o art. 523 do 

CPC prevê que a intimação para pagamento do débito será feita 

pessoalmente.Por outro lado, considerando que a procuração de ref. 26 

indicou endereço residencial do executado, determino a expedição de 

Carta Precatória à Comarca de Rondonópolis, com finalidade de intimação 

do executado para pagamento de débito alimentar indicado na petição de 

ref. 58, devidamente corrigido, no prazo de 03 (três) dias, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de decretação de 

sua prisão civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, conforme art. 

528, caput e §§ 1º, 3º e 7º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31155 Nr: 926-76.2012.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 VISTOS, etc.

 Recebo o petitório de fls. 103/108, como cumprimento de sentença.

 De consequência, INTIME-SE o ente público/INSS, por meio 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 de fls. 103/108, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil, limitando-se às matérias passíveis de impugnação na 

presente fase processual, e, em caso de alegação de excesso na 

execução movida pelo credor, declinar o valor que entende devido, sob 

pena de não conhecimento da impugnação, na forma do artigo 535, § 2°, 

do CPC.

 Na forma do artigo 535, § 3°, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3°, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4°, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, § 7°, do CPC.

Em tempo, Verifica-se que até o presente momento não há nos autos 

comprovação da implantação do benefício concedido à parte autora, 

motivo pelo qual DEFIRO o pedido de fls.107.

Por corolário, INTIME-SE o instituto réu, para no prazo de 10 (dez) dias, 

proceder à referida implantação do benefício previdenciário, devidamente 

revisado, nos termos da sentença e acórdão prolatados nos autos, sob 

pena de incidência de multa diante da insistência da autarquia ré em não 

cumprir as determinações deste juízo.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 03 de abril de 2018.
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Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11833 Nr: 428-48.2010.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S.A. BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Salustiano de Cereais Ltda-ME, Oziel 

Ferreira Salustiano, Aracina Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16.783/O, Vlamir 

Marcos Grespan Junior - OAB:9353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michelle Cristina Costa 

Rangel - OAB:6983

 Vistos etc.

Cuida-se o petitório de fls. 303 de pedido de levantamento de valores 

bloqueados via Bacenjud.

 De início esclareço que o valor bloqueado é referente a quantia 

executada nos autos, não havendo que se falar em liberação de valores 

para pagamento de honorários advocatícios, conforme requerido pela 

parte exequente.

 No mais, nota-se do sistema apolo que o executado interpôs embargos à 

execução que foi distribuído sob nº 1926-38.2017.811.0034 (Código 

49319), devendo o valor bloqueado permanecer vinculado aos autos até 

julgamento daqueles.

 Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de fls. 303.

 Por fim, considerando que os embargos foram recebidos sem o efeito 

suspensivo, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 26 de março de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9785 Nr: 894-13.2008.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virgilio de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Favaro - OAB:233.345, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal do INSS - OAB:3833

 VISTOS, etc.

 Recebo o petitório de fls. 115/119, como cumprimento de sentença.

 De consequência, INTIME-SE o ente público/INSS, por meio 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 de fls. 115/119, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil, limitando-se às matérias passíveis de impugnação na 

presente fase processual, e, em caso de alegação de excesso na 

execução movida pelo credor, declinar o valor que entende devido, sob 

pena de não conhecimento da impugnação, na forma do artigo 535, § 2°, 

do CPC.

 Na forma do artigo 535, § 3°, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3°, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4°, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, § 7°, do CPC.

Em tempo, Verifica-se que até o presente momento não há nos autos 

comprovação da implantação do benefício concedido à parte autora, 

motivo pelo qual DEFIRO o pedido de fls.116, item “a”.

Por corolário, INTIME-SE o instituto réu, para no prazo de 10 (dez) dias, 

proceder à referida implantação do benefício previdenciário, devidamente 

revisado, nos termos da sentença e acórdão prolatados nos autos, sob 

pena de incidência de multa diante da insistência da autarquia ré em não 

cumprir as determinações deste juízo.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6112 Nr: 274-06.2005.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188, Renan Alves Batista - 

OAB:21351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora Federal do Inss - OAB:5610

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Francisca Rodrigues 

Bento, substituída por sua sucessora Antonia Rodrigues Bento, em face 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, partes devidamente qualificadas 

nos autos em epígrafe.

RPV acostado às fls. 204.

Valor vinculado à fl. 206.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Dom Aquino/MT, 06 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12380 Nr: 56-65.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdOMrpVRdO, JdOMr/pVRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 DEFIRO em parte os pedidos de fls. 98/98-vº.I – DA EXPEDIÇÃO DE 

OFÍCIO A POLICIA CIVIL E MILITAR.Compulsando os autos, conclui-se que 

o executado não possui responsabilidade e nem consciência da 

necessidade premente de seu (a) (s) filho (a) (s), uma vez que não paga 

oportunamente os alimentos da forma em que se obrigou.Destaca-se que 

já fora expedido mandado de prisão em seu desfavor e até o momento não 

houve cumprimento pelo motivo do próprio não ter sido 

encontrado.Considerando a possibilidade de comunicar órgão de 

policiamento ostensivo, DETERMINO seja expedido ofício para a polícia civil 

e polícia militar das comarcas de Dom Aquino, Várzea Grande e Cuiabá, a 

fim de que os referidos órgãos tenham ciência do mandado de prisão em 

desfavor do executado, e, caso houver cadastro, seja efetuado no (s) 

sistema (s) pertencente aos mesmos.II – DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO 

SPC/SERASA.Inicialmente, assinalo que a expedição de ofício ao SPC e/ou 

SERASA para incluir o nome da parte devedora no rol de inadimplentes 

mostra-se despicienda, eis que tal negativação é coloraria do ato de 

protesto, razão pela qual INDEFIRO o pedido neste ponto. Outrossim, para 
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evitar prejuízos a parte, e considerando que trata-se de interesse de 

menor (es), em observância ao disposto no Art. 528 §1º do CPC, 

DETERMINO seja extraída cópia da decisão que fixou os alimentos bem 

como cópia do cálculo do débito atualizado, e, posteriormente, seja 

REMETIDA ao tabelionato de títulos, a fim de compelir o executado a 

cumprir a obrigação alimentar.III – DOS DEMAIS PEDIDOS. De fato, após 

percuciente análise dos autos que pese a execução tem se estendido por 

longos anos, sido aforada no ano de 2011, esta encontra-se tramitando 

sob o rito de coerção pessoal (prisão civil art. 258 §§1º e 3º do CPC) e 

não sob o rito de expropriação (art. 528 §§7º e 8º do CPC), dos quais se 

tratam dos demais pedidos descritos nas letras “d” e “e”. Assim, mediante 

a impossibilidade de análise destes nestes autos, INDEFIRO-OS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12228 Nr: 824-25.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a concordância da parte autora às fls. 127, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados às fls. 122/123, na importância de R$ 18.772,21 

(dezoito mil setecentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos) 

referentes às parcelas em atraso e honorários sucumbenciais.

Assim, proceda-se o Sr. Gestor as Requisições de Pequeno Valor (RPV) 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, levando-se em conta o valor do 

cálculo homologado, atentando-se ao parâmetro fixado na 

sentença/Acórdão.

 Ressalto, contudo, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Expedida a RPV e juntada aos autos informações do depósito dos valores 

devidos, nos termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 

18/04/2012, proceda o Senhor Gestor com os procedimentos necessários 

para a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Em tempo, Verifica-se que até o presente momento não há nos autos 

comprovação da implantação do benefício concedido à parte autora, 

motivo pelo qual DEFIRO o pedido de fls.127, item 01.

Por corolário, INTIME-SE o instituto réu, para no prazo de 10 (dez) dias, 

proceder à referida implantação do benefício previdenciário, devidamente 

revisado, nos termos da sentença e acórdão prolatados nos autos, sob 

pena de incidência de multa diante da insistência da autarquia ré em não 

cumprir as determinações deste juízo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 02 de abril de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12077 Nr: 673-59.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atanasia Izaide de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal do INSS - OAB:

 VISTOS, etc.

 Recebo o petitório de fls. 108/112, como cumprimento de sentença.

 De consequência, INTIME-SE o ente público/INSS, por meio 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 de fls. 108/112, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil, limitando-se às matérias passíveis de impugnação na 

presente fase processual, e, em caso de alegação de excesso na 

execução movida pelo credor, declinar o valor que entende devido, sob 

pena de não conhecimento da impugnação, na forma do artigo 535, § 2°, 

do CPC.

 Na forma do artigo 535, § 3°, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3°, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4°, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, § 7°, do CPC.

Em tempo, Verifica-se que até o presente momento não há nos autos 

comprovação da implantação do benefício concedido à parte autora, 

motivo pelo qual DEFIRO o pedido de fls.109, item “c”.

Por corolário, INTIME-SE o instituto réu, para no prazo de 10 (dez) dias, 

proceder à referida implantação do benefício previdenciário, devidamente 

revisado, nos termos da sentença e acórdão prolatados nos autos, sob 

pena de incidência de multa diante da insistência da autarquia ré em não 

cumprir as determinações deste juízo.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32497 Nr: 1197-51.2013.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Nunes da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Amaro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyse Dayane Rocha Nunes - 

OAB:17.292-O OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte exequente 

para com a presente ação, JULGO EXTINTA da presente execução, com 

fulcro no que dispõe o art. 771 c/c artigo 485, III do Código de Processo 

Civil, por abandono da causa.Custas e despesas processuais por conta 

do exequente, se houver. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

artigo 485, § 2º, última parte, do NCPC.P.R.I. Cumpra-se.Transitado em 

julgado, pagas as custas, se existentes, arquivem-se os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.Às providências necessárias. Dom 

Aquino/MT, 06 de abril de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30667 Nr: 446-98.2012.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biobrás Industria Química LTDA - ME, Renata 

Cristina Rosa, Nelson Cayres, Edson Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA/PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Vida da Silva - 

OAB:38.202

 Diante do exposto, INDEFIRO, também, o pedido de indisponibilidade de 

bens do executado, eis que não esgotadas as vias para localização e 

penhora de bens. 3. Da determinação de expedição de mandado para 

constatação para os fins de apuração de eventual responsabilidade 

tributária. Defiro o pedido da exequente pela expedição de mandado para 

constatação de qual o verdadeiro endereço da sede da empresa 

executada, em razão de divergências de endereços; verificação acerca 

do funcionamento de outra empresa no local e, caso positivo, se elas 
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funcionam simultaneamente ou se uma é sucessora à outra, se possuem 

atividades idênticas, são administradas pela mesma pessoa física ou se 

há indícios de ambas serem apenas estabelecimentos que utilizam duas 

razões sociais.Desta forma, determino a expedição de mandado de 

constatação nos termos acima expostos.4. Da realização de penhora via 

Bacenjud.No que tange ao pedido de bloqueio de valores via Bacenjud, de 

elementar conhecimento que para efetivação da penhora online existem 

alguns requisitos que o exequente deve observar como, por exemplo, 

anexar os cálculos atualizados do débito, bem como indicar, 

necessariamente, o nome do executado e seu respectivo CPF.No caso 

dos autos não CDA atualizada do débito.Por corolário, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias junte nos autos a planilha 

de cálculos atualizada do valor devido.INTIME-SE também a exequente 

para se manifestar acerca da devolução da carta de citação de fls. 

116/117.Após, conclusos os autos para análise do pedido de tentativa de 

constrição de valores e penhora online. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Dom Aquino-MT, 06 de abril de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30075 Nr: 753-86.2011.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Gonçalves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Isaías Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marise Soares Guimarães de 

Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o pedido de fls. 130/132, e, DETERMINO seja 

comunicado à Senhora Notaria do Cartório de Registro de Imóveis que os 

formais de partilha extraído dos autos e entregues à inventariante, estão 

sob o pálio da Justiça Gratuita, devendo as averbações/registros usufruir 

de isenção de emolumentos, exceto os impostos devidos. Em tempo, 

arbitro à defensora dativa os honorários advocatícios no valor de 02 URHs 

a serem pagas pelo Estado de Mato Grosso em razão da confecção da 

peça.Expeça-se a certidão selada em favor da advogada 

dativa.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências, após ao 

arquivo.Dom Aquino/MT, 06 de abril de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82593 Nr: 157-75.2018.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALLAGNOL ARMAZENS GERAIS LTDA - ME, 

MARILENE CASAGRANDA DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT, Janone da Silva Pereira - OAB:7055-B, NEWTON 

ACUNHA ROCHA - OAB:5489

 Impulsiono os autos para intimar o Sr. Newton Acunha Rocha, 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 19/03/2018.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 23964 Nr: 807-97.2005.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Mato 

Grosso - COREN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudelina Mendes de Lima Perri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hosanan Monteiro de Arruda - 

OAB:7671/MT, Nivaldo Romko - OAB:OAB/MT 9.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 40, parágrafo 4º, da Lei de Execuções 

Fiscais, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e, por 

consequência, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.Forte no art. 39 da 

LEF, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento das custas 

processuais.Tendo sido declarada de ofício a prescrição intercorrente, 

sem honorários sucumbenciais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112897 Nr: 428-05.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiram de Oliveira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Vinicius Oliveira 

Duarte - OAB:19.063-OAB/MT, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 

12.205-A

 DECISÃO

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida e 

determinada a citação do acusado, sendo apresentada resposta à 

acusação (fls. 98/99), na qual arguiu a preliminar de inépcia da inicial, a 

qual passo a analisar.

Assevera a defesa que a denúncia é inepta, uma vez que não atende ao 

disposto no art. 41 do CPP, por apresentar deficiência de exposição do 

fato criminoso e todas as suas circunstâncias.

No entanto, tal preliminar não merece deferimento, senão vejamos.

Primeiramente, necessário mencionar que segundo o que determina o art. 

41 do CPP, a denúncia deve conter “a exposição do fato criminoso, com 

todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou 

esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do 

crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

 Outrossim, verifica-se que para uma denúncia ser considerada inepta, 

deve estar apresentada de forma diversa da prevista em lei (art. 41 do 

CPP), tornando-se inapta para a sua destinação, ou seja, não consegue 

demonstrar o fato, com as suas peculiaridades e impede que o acusado 

exerça a sua ampla defesa, uma vez que o mesmo se defende dos fatos.

Diante destas considerações, após detida análise da denúncia verifica-se 

que a denúncia observa as determinações do art. 41 do CPP, pois qualifica 

o acusado, expõe os fatos com as suas circunstâncias e qualifica o 

crime, com o que tenho por afastada a preliminar de inépcia levantada em 

sede de resposta à acusação.

Dando prosseguimento ao feito, designo audiência de instrução para a 

data de 12 de abril de 2018, às 17h20min.

CERTIFIQUE-SE A SECRETARIA deste Juízo se atendidos os comandos da 

decisão em que recebida e denúncia (juntadas, requisições e 

comunicações).

Intime-se o acusado, a Defesa, o Ministério Público, bem como as 

testemunhas arroladas.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114198 Nr: 1468-22.2018.811.0087

 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: Guilherme Viana de Souza Marques, Malaya Lounge & 

Pub

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Caetano da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erli Henrique Garcia - 

OAB:OAB/MT 20.979
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO, EM TERMOS, a liminar requerida tão somente para 

restaurar os efeitos do alvará de funcionamento provisório e permitir ao 

impetrante o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa quanto 

a sua cassação, determinando-se, contudo, a MANUTENÇÃO DA 

INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO em razão da ocorrência de 

perturbação do sossego público, exercício de atividade não autorizada e 

ausência de alvará do corpo de bombeiros.Notifique-se a autoridade 

apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

as informações que julgar necessárias (art. 7º, I, LMS).Se as informações 

vierem acompanhadas de documentos, diga a impetrante, em 05 (cinco) 

dias.Cientifique-se o Município de Guarantã do Norte/MT, enviando-lhe 

cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito.Intimem-se.Prestadas 

as informações, vista ao Ministério Público, após, conclusos.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83755 Nr: 3091-34.2012.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica de Santa Catarina, COMARCA DE SÃO 

JOSE - SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Matias de Souza Saibert, Juízo de 

Direito da Comarca de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) FÁBIO HENRIQUE ALVES, para devolução dos 

autos nº 3091-34.2012.811.0087, Protocolo 83755, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96155 Nr: 2985-67.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alanderson Aires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, RALFF HOFFMANN - OAB:13128

 Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 03 de maio de 

2018, às 14h50min.

Atente-se o Sr. Gestor para o cumprimento dos atos necessários para a 

realização da audiência.

Intime. Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96155 Nr: 2985-67.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alanderson Aires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, RALFF HOFFMANN - OAB:13128

 Vistos.

Não tendo a Defesa apresentado teses na resposta à acusação (Art. 

396-A do CPP), nem sendo o caso de absolvição sumária (Art. 397 do 

CPP), preclusa está a faculdade processual, situação em que determino o 

regular prosseguimento do feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 14 de 

dezembro de 2017, às 16h00min.

Atente-se o Sr. Gestor para o cumprimento dos atos necessários para a 

realização da audiência.

Intime. Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 12495 Nr: 1702-92.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCILA NORA GLASER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5983

 Intimação da parte autora para recolhimento das custas finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37569 Nr: 3643-04.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vagner Gonçalves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Hartmann - 

OAB:OAB/MT 10.313-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16.780 OAB/BA, Myriane Silvestre dos Santos - OAB:12970/MS

 Intimação da parte ré para querendo complementar o valor requerido, 

conforme petitório de fls.260/267.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33482 Nr: 2384-08.2008.811.0087

 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: Hugo Schell

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIANO FERREIRA BACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGARA HUIANE CARINHENA 

VANDONI DE MOURA - OAB:10488/MT, Rubem Mauro Vandoni de 

Moura - OAB:12627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidinei Pereto - OAB:OAB/MT 

8776

 Intimação da parte requerida para recolhimento das custas finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41755 Nr: 1135-17.2011.811.0087

 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: Valdomiro Antunes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA DE MOURA - 

OAB:15758-A

 Intimação da parte requerida para recolhimento das custas finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32743 Nr: 1654-94.2008.811.0087

 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: Marcelo Hettwer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): American Express Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Hartmann - 

OAB:OAB/MT 10.313-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:OAB/MT 13.604-A

 Intimação da parte requerida para recolhimento das custas finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87358 Nr: 692-61.2014.811.0087

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 
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OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolhimento das custas finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 24401 Nr: 1242-71.2005.811.0087

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adrielle Calábria, Cristielle Calábria, Tiago Aparecido 

Calábria, Gisselle Calábria, Rosane Pereira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO CALABRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolhimento das custas finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98531 Nr: 568-10.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Luzia Alves

 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:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para:a) 

determinar que o INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, CONCEDA o benefício 

de PENSÃO POR MORTE à BENEDITA LUZIA ALVES (CPF 

614.342.641-49), nos moldes do art. 86 e seguintes, da Lei 8.213/91, a 

contar de 19.10.2015, com RMI e RMA a serem calculadas pelo INSS.b) 

condenar o INSS a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas 

mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que precederam os 

5 anos anteriores à propositura da presente ação). Declarada pelo 

Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, os juros 

moratórios devem ser equivalentes aos índices de juros aplicáveis à 

caderneta de poupança (STJ, REsp 1.270.439/PR, 1ª Seção, Relator 

Ministro Castro Meira, 26/06/2013). No que tange à correção monetária, 

permanece a aplicação da TR, como estabelecido naquela lei, e demais 

índices oficiais consagrados pela jurisprudência.c) Na forma do art. 311 

do Código de Processo Civil vigente, estando evidenciado o direito da 

parte autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA e determinar que o 

INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o benefício de 

APOSENTADORIA POR IDADE em favor da parte autora; d) condenar o 

INSS a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês, 

excluídas as parcelas prescritas (aquelas que precederam os 5 anos 

anteriores à propositura da presente ação), acrescidos de juros e 

correção monetária. Conforme o decidido pelo STF no RE 870947, os juros 

moratórios deverão ser calculados com o índice de remuneração da 

poupança (TR) e a correção monetária pelo IPCA-E.Autarquia isenta de 

custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.Fixo os honorários 

sucumbenciais em 10% sobre o valor das prestações vencidas, na forma 

do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil 

vigente.REQUISITE a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103153 Nr: 3455-64.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Camargo de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 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 que CONCEDA 

aposentadoria rural por idade (NB 164.937.099-4) à MARIA CAMARGO DE 

SIQUEIRA (CPF 039.151.001-02), 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 14.04.2016 com RMI e RMA a serem calculados pela Autarquia 

Previdenciária.c) Na forma do art. 311 do Código de Processo Civil vigente, 

estando evidenciado o direito da parte autora, CONCEDER A TUTELA DE 

URGÊNCIA e determinar que o INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, 

IMPLANTE o benefício de APOSENTADORIA POR IDADE em favor da parte 

autora; d) condenar o INSS a pagar à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que 

precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação), 

acrescidos de juros e correção monetária. Conforme o decidido pelo STF 

no RE 870947, os juros moratórios deverão ser calculados com o índice de 

remuneração da poupança (TR) e a correção monetária pelo 

IPCA-E.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil vigente.REQUISITE a SECRETARIA o cumprimento da 

presente decisão, no prazo constante na alínea “c”, ao Gerente Executivo 

do INSS da Comarca, sob pena de multa pessoal que desde já fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil Reais).Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, 

percebe-se nitidamente que o valor do proveito econômico não superará 

os mil salários mínimos, de forma que, forte no disposto no art. 496, 

parágrafo 3º, inciso I, do CPC, está DISPENSADO O REEXAME 

NECESSÁRIO.Apresentado recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentar resposta no prazo legal.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108182 Nr: 1932-80.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Namir Neves da Silva, Raimunda Cassemiro Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Simon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 11.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro, em parte, os benefícios da gratuidade judiciária tão somente para 

isentar os embargantes, por ora, de arcar com as custas e taxas 

judiciárias, devendo suportar, no entanto, todas as demais despesas.

Postergo a análise da tutela liminar para após a manifestação dos 

embargados.

Cite para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114198 Nr: 1468-22.2018.811.0087

 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: Guilherme Viana de Souza Marques, Malaya Lounge & 

Pub

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Caetano da Costa, Município de 

Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erli Henrique Garcia - 

OAB:OAB/MT 20.979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Erli 

Henrique Garcia, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da 

(s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89263 Nr: 1913-79.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
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Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT, Lauro Simon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julmar Cassimiro Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:MT/13.311, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, 

Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito à ordem.

Em decisão de folhas 149 foi nomeado o exequente depositário fiel da 

imóvel matrícula 2135.

A decisão fundamentou-se, primordialmente, na condição de abandono em 

que se apresentava a área, conforme argumentação e fotografias 

juntadas pelo exequente.

Ocorre, no entanto, que nos autos 1932-80.2017.811.0087 – embargos de 

terceiro, não só há discussão acerca da efetiva propriedade da área 

objeto da matrícula, como também há indicativos de que, ao contrário do 

que deduzido pelo exequente, o imóvel não se encontra abandonado e tem 

sido aproveitado economicamente mediante contrato de arrendamento.

Diante de tal controvérsia, havendo potencial prejuízo à consolidada 

utilização do bem, REVOGO a nomeação do exequente como depositário 

fiel do imóvel, determinando-se que o imóvel permaneça na condição em 

que se encontra(va) antes de sua nomeação, até ulterior decisão.

Cancele-se e inutilize-se o termo de compromisso expedido.

Determino que o Sr. Oficial de Justiça realize auto de constatação no 

imóvel indicando se há ou não aproveitamento econômico atual e quem se 

encontra na posse direta. O auto de constatação deve ser juntado, 

também, nos autos 1932-80.2017.811.0087.

As custas da diligência deverão ser suportadas pelo exequente.

Apense-se os autos 1932-80.2017.811.0087 a esta execução e 

traslade-se cópia desta decisão.

Conquanto dispensável, por dever de cautela, determino a intimação da 

parte executada e do embargante dos autos 108182 para que, querendo, 

acompanhem o meirinho na realização da constatação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-37.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

KESEDY MIRANDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25/04/2018 às 10:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-22.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NANDO JORGE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25/04/2018 às 10:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-07.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EVARISTO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25/04/2018 às 10:40 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-89.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25/04/2018 às 11:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-21.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25/04/2018 às 11:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-06.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25/04/2018 às 11:40 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-88.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25/04/2018 às 12:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-73.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25/04/2018 às 12:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-35.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25/04/2018 às 12:40 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-57.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25/04/2018 às 13:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-42.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes na pessoa de seus advogados para 

comparecerem à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

25/04/2018 às 13:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-94.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

TAINAN MARIANO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes na pessoa de seus advogados para 

comparecerem à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

25/04/2018 às 14:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-27.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25/04/2018 às 14:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-12.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25/04/2018 às 14:20 

horas.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-42.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000114-42.2018.8.11.0087; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: OSMARINA DE OLIVEIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: J.E. DE GUARANTÃ DO NORTE Data: 25/04/2018 Hora: 13:40 (MT) no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. GUARANTÃ DO NORTE - MT, 9 de abril de 2018 Atenciosamente, 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, CIDADE NOVA, GUARANTÃ 

DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 - TELEFONE: (66) 35522040

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-94.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

TAINAN MARIANO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000117-94.2018.8.11.0087; 

Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 
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Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: TAINAN MARIANO PINTO 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: J.E. DE GUARANTÃ DO NORTE Data: 25/04/2018 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, 

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. GUARANTÃ DO NORTE - MT, 9 de abril de 2018 Atenciosamente, 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, CIDADE NOVA, GUARANTÃ 

DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 - TELEFONE: (66) 35522040

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54447 Nr: 111-63.2018.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Maria Soares Orione

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rita Campos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, conforme determinação de Ref. 04, intimo a 

inventariante para apresentar nos autos as primeiras declarações, no 

prazo de vinte dias.

Guiratinga - MT, 6 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50934 Nr: 2426-98.2017.811.0036

 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: Abel Ribeiro Neto, Lucia Felizarda da Silva Ribeiro, 

Clodoaldo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pinheiro Coelho Filho, Maria Auxiliadora 

Pinheiro Rodrigues, Romildo Aparecido Daguana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:16326/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Paloma Busato - 

OAB:11775/MT, Marilia Moreira de Castilho - OAB:8.287/MT, MIGUEL 

JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/O, Miro Agostinho das Neves - 

OAB:MT 12.818

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte embargante para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão de Ref. 28.

Guiratinga - MT, 6 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50120 Nr: 2096-04.2017.811.0036

 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: Paranaíta Riberaozinho Transmissora de Energia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nery Perinazzo, Adelina Callai Perinazzo, 

Rodolfo Rospide Neto, Rodolfo Rospide Neto, Jaime de Oliveira Logrado, 

Espólio de Denise Marin Rospide, Carmen Riveros Logrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleci do Nascimento Facco - 

OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte requerente para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 41.

Guiratinga - MT, 6 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55411 Nr: 459-81.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivolmar Luiz Novello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 459-81.2018.811.0036 (55411)

Ação Civil Pública

Decisão.

Vistos etc.

ACOLHO o entendimento apresentado pelo Núcleo de Apoio Técnico/NAT 

expresso no Ofício nº 0105/2018, juntado à fl. 35, pois é imprescindível 

nova reavaliação médica do autor para atualizar o seu quadro clínico e 

assim poder avaliar a realidade da enfermidade que o autor está 

acometido, bem como a urgência de seu tratamento, para, assim, poder 

apreciar o pedido de concessão de tutela antecipada requerido na petição 

inicial.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora, por meio da Defensoria Pública, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a petição inicial com a 

juntada de novo atestado/laudo médico em que obtenham dados 

atualizados da situação clínica do paciente, SOB PENA DE INDEFERIMENTO 

DO PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA descrito na peça 

vestibular.

 Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 06/04/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31571 Nr: 163-35.2013.811.0036

 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): Lurdes Costa Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Guizzardi - Procurador 

Federal - OAB:MAT 1963221
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Néri - OAB:8.740-A, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA, para 

devolução dos autos nº 163-35.2013.811.0036, Protocolo 31571, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30981 Nr: 825-33.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenaide Soares de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP., Solange de Holanda Rocha - Procuradora 

Federal - Mat. 1.381.114 - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Autos n° 825-33.2012.811.0036 (30981)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos.

Defiro o petitório de fls. 70/71, DETERMINO a remessa dos autos à 

Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso, como também a 

devolução do prazo em curso, a fim de viabilizar a adequada análise e 

providencias pela área competente.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 06 de abril de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14769 Nr: 848-81.2009.811.0036

 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: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Benedito Gaspar da Silva, Luci 

Clévia Santos Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA-VARA ÚNICA

Processo nº 848-81.2009.811.0036 (14769)

Procedimento de Conhecimento

Despacho

 Visto.

INTIME-se pessoalmente o requerente, para recolher as custas do oficial 

de justiça conforme certidão de fls. 129, no prazo de 05 (cinco) dias sob 

pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 21 de Março 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30829 Nr: 673-82.2012.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJM, SJV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdEMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 673-82.2012.811.0036 (30829)

Civil

Despacho.

Vistos.

 Diante das informações presentes em certidão do Sr. Oficial de Justiça 

em fls. 56- V, tento constatado a impossibilidade de intimação da parte 

autora, tendo em vista que não procedeu a retirada da carta de 

adjudicação, DEFIRO o pedido da Defensoria Publica de fls. 57 e 

DETERMINO o arquivamento dos autos

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 06 de abril de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 416 Nr: 39-82.1995.811.0036

 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 do Carmo Cruvinel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, conforme determinação de fls.335, intimo a parte 

autora através de seu advogado para que no prazo legal, manifeste-se 

acerca da petição de fls.336/337.

Guiratinga - MT, 9 de abril de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15271 Nr: 13-59.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Guiratinga de Leilões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sergio Ferreira Mendes - 

OAB:8909/MT, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias e ARQUIVEM-SE estes autos, independentemente 

de nova determinação. Guiratinga/MT, 06 de abril de 2018.Aroldo Jose 

Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50072 Nr: 2080-50.2017.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Ciomar Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayanne Beatriz Santos, Rayanne Cristina 

Santos, Arcedino Machado, Paulo Roberto Soares, Katia Sinara Appel, 

Maria Luzia Silva Neris Oliveira, Tarcisio Ferreira Almeida, Carlos Ayres 

Wonsoscki, Augustinho Lourenço de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS CAMPOS FILHO - 

OAB:2470/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o autora através de seu advogado para retirar o Edital de Citação 

para publicação, afim de citar os requeridos e ausentes, incertos e 

desconhecidos, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 50072 Nr: 2080-50.2017.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Ciomar Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayanne Beatriz Santos, Rayanne Cristina 

Santos, Arcedino Machado, Paulo Roberto Soares, Katia Sinara Appel, 

Maria Luzia Silva Neris Oliveira, Tarcisio Ferreira Almeida, Carlos Ayres 

Wonsoscki, Augustinho Lourenço de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS CAMPOS FILHO - 

OAB:2470/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento da Condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir a 

citação dos confinantes, no prao de cinco (05) dias, sob pena de prejuizo 

na realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43630 Nr: 1489-25.2016.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Alves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca das correspondências devolvidas às Refs. 57 e 61.

Guiratinga - MT, 9 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30521 Nr: 364-61.2012.811.0036

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosicleia Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, homologo para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o incidente de insanidade mental relativo à ROSICLEIA RIBEIRO DE 

SOUZA, o que ora faço, para reconhecer sua inimputabilidade e, desta 

forma, JULGAR PROCEDENTE o presente feito com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC.Translade cópia do laudo pericial e da 

sentença no processo em apenso de código nº 10626, voltando este a ser 

tramitado.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.Guiratinga/MT, 09 de abril de 2018.Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-55.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA SOUZA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-55.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA SOUZA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-83.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria a dar conhecimento ao autor da data da audiência, 

tendo em vista a Oficial de Justiça não tê-lo encontrado para intimação, 

conforme se constata da certidão juntada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-68.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-68.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-91.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIO LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-91.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIO LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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 dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-26.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANIVALDO CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, e etc. Dispensado o relatório com fulcro no art. 38, paragrafo único 

da lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Improcedem os embargos de 

declaração. Os embargos de declaração não constituem meio processual 

adequado à obtenção da reforma de uma decisão, de modo que não é 

possível atribuir-lhe efeito de recurso. Não há qualquer vício a ser sanado. 

É dizer, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição na 

sentença embargada. Assim, buscam os presentes embargos de 

declaração, com caráter de recurso manifesto, na realidade, repisar 

questões já examinadas, razão por que nada há que prover. Posto isso, 

julgo IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Publicação e registro 

pelo sistema do PJE. Intimem-se. Às providências. Guiratinga/MT, 09 de 

abril de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-26.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANIVALDO CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, e etc. Dispensado o relatório com fulcro no art. 38, paragrafo único 

da lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Improcedem os embargos de 

declaração. Os embargos de declaração não constituem meio processual 

adequado à obtenção da reforma de uma decisão, de modo que não é 

possível atribuir-lhe efeito de recurso. Não há qualquer vício a ser sanado. 

É dizer, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição na 

sentença embargada. Assim, buscam os presentes embargos de 

declaração, com caráter de recurso manifesto, na realidade, repisar 

questões já examinadas, razão por que nada há que prover. Posto isso, 

julgo IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Publicação e registro 

pelo sistema do PJE. Intimem-se. Às providências. Guiratinga/MT, 09 de 

abril de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88039 Nr: 463-35.2018.811.0096

 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: JAIME NOTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:19960/O, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT, 

WELINGTON PEREIRA DA COSTA - OAB:21696/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo 

VI, Seção 16, Art. 1209, impulsiono com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora, via DJE, para no prazo de 15(quinze) dias, 

se manifestar acerca da contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 72882 Nr: 591-94.2014.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ERCÍLIO KRELING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alceu Machado Neto - 

OAB:32.767/PR, Helen Zanellato da Motta Ribeiro - OAB:45.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo 

VI, Seção 16, Art. 1209, impulsiono estes autos ao setor competente, com 

a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Exequente/Autora, via 

DJE, para no prazo legal, se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça, sob pena de devolução da missiva independete de 

cumprimento.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 566 de 706



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80083 Nr: 1410-60.2016.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PAULO ROSA BUSTAMANTE, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELLOS - 

OAB:OABMT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo 

VI, Seção 16, Art. 1209, impulsiono com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Exequente/Autora, via DJE, para no prazo legal, se 

manifestar acerca da certidão da Sra. Oficiala de Justiça, sob pena de 

devolução da missiva, independente de cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81237 Nr: 15-96.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO CARRARA SARTARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique Ferreira Pinho 

- OAB:19.182-A, Rondinelli Roberto da Cosa Urias - OAB:8.016 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos 56/2007 e nº 

41/2016-CNGCMT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, impulsiono estes 

autos ao setor competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) 

da Parte Exequente, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acercada certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref. 21.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78838 Nr: 593-93.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selma Barrim - OAB:19930/O

 Autos nº: 593-93.2016.811.0096

Código n°: 78838

Vistos, etc.

DEFIRO a cota ministerial retro (ref.27).

Para tanto, DESIGNO audiência de justificação no dia 23 DE OUTUBRO DE 

2017, ÀS 09 HORAS E 45 MINUTOS.

INTIME-SE o reeducando para comparecer a solenidade, devidamente 

acompanhado de seu advogado.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itaúba-MT, 08 de agosto de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-74.2016.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e dos Provimentos nº56/2007 e nº41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Requerido ora 

Recorrido, para no prazo de 10(dez) dias, apresentar 

contrarrazões/resposta escrita ao Recurso Inominado interposto no ID. 

9044202, consoante determina o Art. 42, §2º da Lei nº9.0099/95. ITAÚBA, 

9 de abril de 2018. IOLANDA VALCLERIA ALVES DE ANHAIA OLIVEIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ITAÚBA E INFORMAÇÕES: AVENIDA TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, 

ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - TELEFONE: (66) 35611039

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-92.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI HENRIQUE DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e dos Provimentos nº56/2007 e nº41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Requerente ora 

Recorrido, para no prazo de 10(dez) dias, apresentar 

contrarrazões/resposta escrita ao Recurso Inominado interposto no ID. 

9692105, consoante determina o Art. 42, §2º da Lei nº9.0099/95. ITAÚBA, 

9 de abril de 2018. IOLANDA VALCLERIA ALVES DE ANHAIA OLIVEIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ITAÚBA E INFORMAÇÕES: AVENIDA TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, 

ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - TELEFONE: (66) 35611039

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-92.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI HENRIQUE DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 8010036-92.2017.811.0096 Parte reclamante: DARCI HENRIQUE 

DUARTE Parte reclamada: BANCO BRADESCO S/A. Vistos etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O feito 

comporta julgamento antecipado, sendo desnecessária dilação probatória, 

tendo em vista que se trata de matéria eminentemente de direito e os fatos 

encontram-se comprovados pelos documentos acostados aos autos, os 

quais se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia 

apresentada, de conformidade com o artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. No que concerne ao pedido de conexão, tenho que não comporta 

cabimento, uma vez que as ações se referem a inscrições e contratos 

diversos, muito embora em dois casos possuam o mesmo requerido, o 

que, a depender do caso concreto, poderá sim ter decisões diferentes. No 

mérito, a ação é pela procedência. A análise da responsabilidade civil por 

atos ilícitos praticados envolve a apuração de 04 (quatro) elementos: Uma 

conduta, um resultado danoso, um nexo de causalidade entre aquela ação 

ou omissão e o dano dela resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que 

permeie a conduta do agente, a culpa. A responsabilidade do fornecedor 

de produtos e serviços pelos danos que causar ao consumidor é objetiva, 

portanto, independe da existência ou comprovação de culpa, na forma dos 

art. 12 e 14 do CDC, bastando a configuração de nexo de causalidade 

entre o defeito do produto ou serviço prestado e dano experimentado pelo 

cliente, circunstâncias essas que, in casu, mostram-se prestente. A parte 

autora relata que nunca contraiu a dívida da qual vem sendo cobrada pela 

empresa, inclusive com a inserção do nome da requerente nos cadastros 
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de inadimplentes. Ante a inversão do ônus da prova aplicado no caso em 

concreto, cabia à parte requerida demonstrar que houve sim a 

contratação do serviço, apresentando, para tanto, contrato válido firmado 

entre as partes, o que não ocorreu. A propósito, confira-se o seguinte 

julgado: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – 

CONTRATO INEXISTENTE – DANO MORAL PRESUMIDO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – 

VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS 

E DESPROVIDOS. É entendimento assente na jurisprudência pátria que, em 

se tratando de ações negatórias, o ônus da prova compete ao réu, pela 

impossibilidade de o autor produzir a prova negativa. Não havendo 

comprovação em juízo do instrumento assinado pelo próprio consumidor 

ou por terceira pessoa em nome daquele, que supostamente seria o titular 

da dívida, imperioso se faz reconhecer a ilicitude da cobrança e da 

inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito. A ausência do 

instrumento negocial, ou a divergência de assinaturas entre os 

documentos apresentados e o contrato presumem a inexistência da 

relação jurídica. O dano moral decorre do próprio ato lesivo da inscrição 

indevida, nos órgãos de proteção ao crédito, o que se permite presumir, 

gerando o direito à indenização (dano moral in re ipsa). Sendo observados 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a manutenção do 

quantum indenizatório é à medida que se impõe. (Ap 85920/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015). O ônus probatório é do 

fornecedor. Afinal, não se pode exigir da consumidora a prova de fato 

negativo, ou seja, a não contratação. Sendo assim, ausente apresentação 

do instrumento contratual que legitime a suposta relação jurídica, 

conclui-se ser indevido o débito e abusiva a cobrança, bem como a 

restrição no nome da autora. O ato ilícito por parte da reclamada 

inegavelmente violou o patrimônio moral da parte reclamante, causando-lhe 

lesão à honra e à reputação, tratando-se de dano in re ipsa, que 

prescinde de prova de efetivo prejuízo, pois presumido, conforme as 

regras de experiência comum. Nessa linha intelectiva, já consignou o 

Superior Tribunal de Justiça que “A inscrição indevida do nome do 

consumidor nos cadastros de inadimplentes, por si só, enseja 

indenização, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, por ser 

presumida a sua ocorrência, configurando, assim, o chamado dano moral 

in re ipsa” [AgRg no AREsp 607.167/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015]. Na mesma 

toada: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA CELULAR. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. 

CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA 

AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 

NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

A EMPRESA DE TELEFONIA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS 

CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DE EVENTUAIS FRAUDES COMETIDAS 

POR TERCEIROS, NÃO PODENDO TRANSFERIR AOS CONSUMIDORES 

TAIS RISCOS, EXCETO NAS HIPÓTESES DE CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA DEVIDAMENTE COMPROVADA. 2. OS DANOS MORAIS ADVINDOS 

DE INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SÃO 

IN RE IPSA, HAJA VISTA QUE NÃO CARECEM DE DEMONSTRAÇÃO 

SOBRE EVENTUAL PREJUÍZO. 3. O QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO 

DE DANOS MORAIS DEVE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO-SE, NO 

CASO CONCRETO, A EXTENSÃO E A GRAVIDADE DO DANO, A 

CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE, ALÉM DO CARÁTER 

PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA. DIANTE DISSO, A INDENIZAÇÃO 

NÃO PODE SER TÃO MÍNIMA QUE NÃO CONSIGA FREAR ATOS ILÍCITOS 

QUE ATINGEM A SOCIEDADE DE CONSUMO E NEM TAL ALTA QUE SEJA 

FONTE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 4. APELO PARCIALMENTE 

P R O V I D O .  ( T J - D F  -  A P C :  2 0 1 1 0 1 1 2 2 7 7 1 3 2  D F 

0215060-74.2011.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 

Data de Julgamento: 07/05/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE: 20/05/2014. Pág.: 146). Outra perspectiva, o valor a ser 

aplicado a título indenizatório pelos danos morais deve atender aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aliado à dupla finalidade 

de reparação e repressão. Deve-se observar a capacidade econômica do 

atingido e do ofensor, cuidando-se para não gerar enriquecimento 

injustificado, mas ao mesmo tempo, que a indenização atinja seu caráter 

repressivo e reparatório. Sobre o tema: APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO 

ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE 

ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE PRATICADO POR 

TERCEIRO – ASSINATURA FALSA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORALCARACTERIZADO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - POSSIBILIDADE – TERMO A 

QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – 

SÚMULA 54 DO STJ - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - RECURSOS 

PARCIALMENTE PROVIDOS. Cabe à instituição financeira o ônus da prova 

de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de 

modo a não permitir negociação fraudulenta, checando os documentos 

apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo falsário. 

Segundo orientação do STJ, o banco responde objetivamente pelos danos 

causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas 

fraudes cometidas por terceiros. A indenização por danos morais deve 

ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com 

observância das peculiaridades do caso e tendo em vista os objetivos do 

instituto: compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o 

agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, 

comportando minoração se o arbitramento lhe for exorbitante. Em se 

tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os 

juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do 

STJ). (Ap 19255/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 28/04/2016). 

Com base nessas premissas, tenho como razoável e proporcional a 

fixação da compensação pelos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Por fim, cumpre registrar que, nos termos da Súmula nº 326 do 

Superior Tribunal de Justiça, “Na ação de indenização por dano moral, a 

condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca”. É que, nessa hipótese, formalmente, apenas o 

réu sucumbiu, circunstância que interessa à definição da responsabilidade 

pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios. Nesse sentido: REsp 1102479/RJ, DJe 25/05/2015 (recurso 

repetitivo). Quanto à alegação da parte autora referente ao fato de se 

tratar de devedor contumaz, convém transcrever a súmula 385 do STJ “da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano mora, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento” (grifo nosso). O autor consta em 

seu nome com uma inscrição anterior a esta, no valor de R$ 118, 15 

(cento e dezoito reais) sendo que a referida inscrição foi considerada 

ilegítima por sentença proferida nos autos (8010034-27.2015.811.0096). 

Desta forma, não comporta cabimento a incidência da referida súmula no 

caso em comento. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

para (i) declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela requerida; (ii) 

determinar à parte ré que exclua o nome da parte reclamante dos 

cadastros de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais); e (iii) condenar a requerida ao pagamento da 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos 

morais. Sobre esse valor, 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). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitado em julgado, 

INTIME-SE a parte autora para que promova o de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Transcorrido in albis o prazo, ARQUIVE-SE, com as baixas de 

praxe. Publique-se. Intimem-se. Itaúba– MT, 07 de agosto de 2017. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56367 Nr: 785-68.2018.811.0027
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 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: JOÃO BATISTA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe da Agência Fazendária de Itiquira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI CORRÊA MARTINS - 

OAB:11462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos 

para intimar a Parte Autora, para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça por guia expedida através do site: www.tjmt.jus.br , 

trazendo aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38789 Nr: 983-13.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

 Trata-se de Executivo de pena de David Ferreira da Silva, devidamente 

qualificado, condenado à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de 

reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de 

vulnerável, tipificado no artigo 217-A, por diversas vezes, com causa de 

aumento de pena capitulada no artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, 

todos do Código Penal.

Aportado aos autos novo cálculo. (fls. 169)

A Defesa devidamente intimada, quedou-se inerte (fl. 173)

Instado a manifestar-se o Ministério Público pugnou pela homologação do 

cálculo de fls. 212. (fls. 176/178)

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a Defesa não impugnou o cálculo, DEFIRO o pedido do 

Ministério Público, e HOMOLOGO o cálculo de pena realizado às fls. 169.

No mais, designo o dia 08 de agosto de 2018 às 13h45min., para a 

realização de audiência admonitória.

Intime-se o recuperando para que compareça ao ato acompanhado de 

advogado.

 Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 04 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52867 Nr: 3156-39.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Guanaes Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA IRENE IMPERIA AUGUSTA VELLA 

GIOBBI, Francisco Giobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE PESTANA 

- OAB:16145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33592 Nr: 640-51.2014.811.0027

 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 INACIA DE ANICEZIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte autora poderia ter requerido cumprimento de 

sentença, uma vez que o ocorreu o trânsito em julgado do acórdão (fls. 

161), revogo os despachos de fls. 174 e 191, e determino o arquivamento 

do presente feito, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59 Nr: 180-26.1998.811.0027

 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: JOSÉ ARMANDO FABRIL, IRENE EUFRAZINA FAGAN 

FABRIL, JÚLIA SARAN FAGAN, JÚLIA SARAN FAGAN, DANTE FAGAN, 

MÁRIO FAGAN, MARINO FAGAN, OLGA DE SANTI FAGAN, CLÁUDIO 

JOSÉ FAGAN, TITO HONÓRIO FAGAN, ELIZABETH VESSONI FAGAN, 

ANTONIO APARECIDO PERON, LAURO RAFAEL FAGAN, MARIA JOSÉ 

TAMIOZZO FAGAN, DIVA ELVIRA FAGAN PERON, MILTON FAGAN, 

HILTON FAGAN, ERNANI VITOR FAGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agril Agropecuária Itiquira Ltda, FAZENDAS 

REUNIDAS LISOT LTDA., BONANZA S.A FAZENDAS REUNIDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zaid Arbid - OAB:1822-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otávio César Faria - 

OAB:208.910 /SP, RONALDO DE CARVALHO - OAB:3616

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar as partes, 

para manifestar, caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos 

os prazos, nada sendo requerido, arquive-se os autos com remessa à 

Central de Arrecadação e Arquivamento (andamento 626).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12092 Nr: 367-14.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana do Nascimento Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11156/MT, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:8143-A/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM REITERAÇÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

056/2007-CGJ, que dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos 

senhores gestores das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente, na pessoa de seu 

advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se informando dados bancários (Banco, agência, conta 

corrente ou poupança, titular e CPF), a fim de possibilitar a expedição de 

alvará de levantamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 10998 Nr: 491-31.2009.811.0027

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Beatriz Ganancio de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Gildo Ferreira de Carvalho, MARIA 

STELA PINTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 
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MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, FERNANDA OSSUGUI SVISCERO - 

OAB:265.309/SP, ROGERIO PINTO LIMA ZANETTA - OAB:253977/SP, 

RONALDO DE CARVALHO - OAB:3616

 Vistos etc.

Trata-se de Autorização Judicial para Exploração de Pesquisas Minerais 

proposta por Gildo Ferreira de Carvalho, objetivando autorização para 

explorar diamante industrial em terrenos de terceiros neste município de 

Itiquira/MT.

Compulsando os autos em apreço, vislumbro que o pedido em questão 

afeta a competência jurisdicional federal.

Com efeito, eis a redação do artigo 20, inciso IX, da Constituição Federal:

“Art. 20. São bens da União:

[...]

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;”

Por tais razões, nos termos 64, § 1º, do CPC, DECLARO a incompetência 

absoluta deste juízo para processamento dos autos em comento, e, por 

conseguinte, determino a remessa destes à Justiça Federal do juízo de 

Rondonópolis/MT, com as anotações e cautelas pertinentes.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50411 Nr: 1779-33.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Aparecido Conzzatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luzia Diniz Vieira - 

OAB:347.562 OAB/SP

 Vistos etc.

Ante o teor da declaração de fls. 441, nomeio o Dr. Renato Gonçalves 

Raposo, inscrito na OAB/MT sob o nº 9.892-B, para patrocinar os 

interesses do recuperando. Consigno que os honorários advocatícios 

serão arbitrados em momento oportuno.

Abra-se vistas dos autos as partes, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se quanto aos cálculos elaborados às fls. 431.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 015/2018

A Dr.ª Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito/Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Jauru/MT, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais,

considerando que a servidora Suzamara Inácio Soares, matrícula 26125, 

Gestora Administrativo 3, encontra-se de licença maternidade durante o 

período de 08/01/2018 a 06/07/2018.

RESOLVE:

Art. 1º RETIFICAR a Portaria nº 13/2018, que designa a servidora SINAIR 

ALVES DE BRITO, Auxiliar Judiciário, matrícula 8711, para exercer a 

função de Gestora Administrativo 3, durante o período de 08/01/2018 a 

06/07/2018, onde se lê 08/01/2018 a 06/07/2018, LEIA-SE 21/03/2018 a 

06/07/2018.

Art. 2º Publique-se e remeta-se ao Departamento de Recursos Humanos.

 Jauru-MT, TIME \@ "d' de 'MMMM' de 'yyyy" 9 de abril de 2018.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 05 (cinco) dias DIAS

AUTOS N.º 663-39.2011.811.0047

ESPÉCIE: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Domingos Gilberto Redivo

PARTE REQUERIDA: Artur Fernando Bom

INTIMANDO(A, S): O Requerente na pessoa do seu advogado FABIANO 

REZENDE, OAB nº 11847-B

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$ R$ 1.911,36 (um mil novecentos e onze reais e 

trinta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser expedida a devida 

certidão de débito e posterior envio para protesto.

 Eu, Cláudia de Paula Souza Oliveira, Gestora Geral, digitei.

 Jauru - MT, 9 de abril de 2018.

Sinair Alves de Brito

Gestora da CAA

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47273 Nr: 441-27.2018.811.0047

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333/B

 Diante do exposto, malgrado a cláusula rebus sic stantibus, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO a prisão cautelar 

do investigado RONEI MANOEL DA SILVA, vez que subsistem os 

pressupostos autorizadores (art. 312, do Código Penal), já lançados na 

decisão de fls. 52/58, e reforçados na presente decisão. Dê ciência ao 

Ministério Público e INTIME-SE a Defesa, bem como o investigado, ora 

requerente.OFICIE-SE a Autoridade Policial, solicitando informações acerca 

da realização do relatório e laudo pericial no aparelho celular apreendido 

com investigado RONEI MANOEL DA SILVA, tendo em vista que decorreu 

o prazo estipulado na decisão de fls. 58.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 06 de abril de 2018.

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. º 011/2018/CA

O Doutor ALCINDO PERES DA ROSA–MMº. Juiz de Direito e Diretor do Foro 

desta Comarca de Juscimeira, no uso de suas atribuições legais, e

RESOLVE:

LOTAR o servidor FAUSTO RODRIGUES MALHEIROS -Técnico Judiciário, 

efetivo, matrícula nº 21690, na Secretaria da Vara Única desta Comarca.

Remeta cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juscimeira, 9 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa. Juiz de Direito-Diretor

 

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 544 Nr: 14-28.1998.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, NINO DI LORETO, 

EVALDO ZANGRANDO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA. - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT- 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A

 Fica Vossa Senhoria intimado a recolher a taxa de distribuição da Carta 

Precatória na Comarca de Cândido Mota-SP, com código 
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0000388-04.2018.8.26.0120, bem como o valor da diligência do Oficial de 

Justiça, sob pena de devolução sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42807 Nr: 726-17.2018.811.0048

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO CABRAL, ARLY CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria intimada a fazer o preparo da Carta Precatória a ser 

distribuída na Comarca de Primavera do Leste-MT., bem como , juntar 

comprovante de endereço atualizado e completo do Requerido, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32636 Nr: 1476-87.2016.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO RICARDO DA SILVEIRA - 

OAB:0, JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - OAB:4846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido contido no petitório de Ref: 66. Assim, intime-se o 

executado, pessoalmente no endereço constante nos autos (Ref: 66), 

para que efetue o pagamento do débito alimentar, tanto das prestações já 

vencidas como das que vencerem até a data da intimação.

2. Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de prosseguir 

na instrução do feito em busca da entrega do devido processo legal. 

Assim, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

17/04/2018, às 14h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), na qual as partes 

deverão comparecer acompanhadas de seus Advogados.

3. Intimem-se as partes para apresentarem rol de testemunhas no prazo 

legal. No entanto, consigno que os Advogados deverão comparecer com 

as testemunhas que pretendem ouvir durante a oralidade, à inteligência do 

artigo 455 do novo código de Processo Civil. Outrossim, deverão os 

causídicos se atentarem ao disposto no artigo 357, § 6º do novo Código 

de Processo Civil.

4. Intimem-se as partes pessoalmente e dê-se vistas ao(à) douto(a) 

Defensor(a) Público(a) desta Comarca, para ciência quanto à designação 

da audiência, bem como para que arrole as testemunhas que pretende 

ouvir nos autos, com a finalidade de viabilizar a intimação das mesmas a 

tempo.

 5. Ciência ao membro do Ministério Público.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo 20 (vinte) dias. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 25 de janeiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20695 Nr: 761-21.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODETE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

do seu procurador/advogado, acerca da PERÍCIA DESIGNADA para o dia 

11/05/2018 (sexta-feira), às 08:00 horas, a ser realizada na sede do 

Fórum da Comarca de Juscimeira. O(a) advogado(a) fica ciente de que 

DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito, sendo que o não comparecimento na 

perícia agendada demonstrará, tacitamente, seu desinteresse no 

prosseguimento da ação. Fica a parte autora intimada por intermédio de 

seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38499 Nr: 2355-60.2017.811.0048

 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: FANAWIA BARBOSA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

do seu procurador/advogado, acerca da PERÍCIA DESIGNADA para o dia 

11/05/2018 (sexta-feira), às 08:00 horas, a ser realizada na sede do 

Fórum da Comarca de Juscimeira. O(a) advogado(a) fica ciente de que 

DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito, sendo que o não comparecimento na 

perícia agendada demonstrará, tacitamente, seu desinteresse no 

prosseguimento da ação. Fica a parte autora intimada por intermédio de 

seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41892 Nr: 387-58.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE FRANCISCA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

do seu procurador/advogado, acerca da PERÍCIA DESIGNADA para o dia 

11/05/2018 (sexta-feira), às 08:00 horas, a ser realizada na sede do 

Fórum da Comarca de Juscimeira. O(a) advogado(a) fica ciente de que 

DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito, sendo que o não comparecimento na 

perícia agendada demonstrará, tacitamente, seu desinteresse no 

prosseguimento da ação. Fica a parte autora intimada por intermédio de 

seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42404 Nr: 571-14.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLINA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLÉA SOMMER - 

OAB:20007/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

do seu procurador/advogado, acerca da PERÍCIA DESIGNADA para o dia 

11/05/2018 (sexta-feira), às 08:00 horas, a ser realizada na sede do 

Fórum da Comarca de Juscimeira. O(a) advogado(a) fica ciente de que 

DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito, sendo que o não comparecimento na 

perícia agendada demonstrará, tacitamente, seu desinteresse no 
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prosseguimento da ação. Fica a parte autora intimada por intermédio de 

seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42244 Nr: 534-84.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

do seu procurador/advogado, acerca da PERÍCIA DESIGNADA para o dia 

11/05/2018 (sexta-feira), às 08:00 horas, a ser realizada na sede do 

Fórum da Comarca de Juscimeira. O(a) advogado(a) fica ciente de que 

DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito, sendo que o não comparecimento na 

perícia agendada demonstrará, tacitamente, seu desinteresse no 

prosseguimento da ação. Fica a parte autora intimada por intermédio de 

seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40199 Nr: 2977-42.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO NUNES NOGUEIRA

 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: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

do seu procurador/advogado, acerca da PERÍCIA DESIGNADA para o dia 

11/05/2018 (sexta-feira), às 08:00 horas, a ser realizada na sede do 

Fórum da Comarca de Juscimeira. O(a) advogado(a) fica ciente de que 

DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito, sendo que o não comparecimento na 

perícia agendada demonstrará, tacitamente, seu desinteresse no 

prosseguimento da ação. Fica a parte autora intimada por intermédio de 

seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40147 Nr: 2964-43.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mullena Cristina Martins dos 

Santos - OAB:21.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

do seu procurador/advogado, acerca da PERÍCIA DESIGNADA para o dia 

11/05/2018 (sexta-feira), às 08:00 horas, a ser realizada na sede do 

Fórum da Comarca de Juscimeira. O(a) advogado(a) fica ciente de que 

DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito, sendo que o não comparecimento na 

perícia agendada demonstrará, tacitamente, seu desinteresse no 

prosseguimento da ação. Fica a parte autora intimada por intermédio de 

seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40064 Nr: 2947-07.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

do seu procurador/advogado, acerca da PERÍCIA DESIGNADA para o dia 

11/05/2018 (sexta-feira), às 08:00 horas, a ser realizada na sede do 

Fórum da Comarca de Juscimeira. O(a) advogado(a) fica ciente de que 

DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito, sendo que o não comparecimento na 

perícia agendada demonstrará, tacitamente, seu desinteresse no 

prosseguimento da ação. Fica a parte autora intimada por intermédio de 

seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38734 Nr: 2444-83.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MOREIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

do seu procurador/advogado, acerca da PERÍCIA DESIGNADA para o dia 

11/05/2018 (sexta-feira), às 08:00 horas, a ser realizada na sede do 

Fórum da Comarca de Juscimeira. O(a) advogado(a) fica ciente de que 

DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito, sendo que o não comparecimento na 

perícia agendada demonstrará, tacitamente, seu desinteresse no 

prosseguimento da ação. Fica a parte autora intimada por intermédio de 

seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38213 Nr: 2166-82.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GOMES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

do seu procurador/advogado, acerca da PERÍCIA DESIGNADA para o dia 

11/05/2018 (sexta-feira), às 08:00 horas, a ser realizada na sede do 

Fórum da Comarca de Juscimeira. O(a) advogado(a) fica ciente de que 

DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito, sendo que o não comparecimento na 

perícia agendada demonstrará, tacitamente, seu desinteresse no 

prosseguimento da ação. Fica a parte autora intimada por intermédio de 

seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37506 Nr: 1807-35.2017.811.0048

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR DA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

do seu procurador/advogado, acerca da PERÍCIA DESIGNADA para o dia 

11/05/2018 (sexta-feira), às 08:00 horas, a ser realizada na sede do 

Fórum da Comarca de Juscimeira. O(a) advogado(a) fica ciente de que 

DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito, sendo que o não comparecimento na 

perícia agendada demonstrará, tacitamente, seu desinteresse no 

prosseguimento da ação. Fica a parte autora intimada por intermédio de 

seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37131 Nr: 1673-08.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENILSON GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/O, SOILA JORDANA PEREIRABASTOS - 

OAB:21780/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

do seu procurador/advogado, acerca da PERÍCIA DESIGNADA para o dia 

11/05/2018 (sexta-feira), às 08:00 horas, a ser realizada na sede do 

Fórum da Comarca de Juscimeira. O(a) advogado(a) fica ciente de que 

DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito, sendo que o não comparecimento na 

perícia agendada demonstrará, tacitamente, seu desinteresse no 

prosseguimento da ação. Fica a parte autora intimada por intermédio de 

seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22852 Nr: 921-75.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CAMARGO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

do seu procurador/advogado, acerca da PERÍCIA DESIGNADA para o dia 

11/05/2018 (sexta-feira), às 08:00 horas, a ser realizada na sede do 

Fórum da Comarca de Juscimeira. O(a) advogado(a) fica ciente de que 

DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito, sendo que o não comparecimento na 

perícia agendada demonstrará, tacitamente, seu desinteresse no 

prosseguimento da ação. Fica a parte autora intimada por intermédio de 

seu advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27307 Nr: 593-77.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI GOMES DA SILVA

 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 MT

 Vistos.

1. Cuida-se de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública 

(MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA – MT), que pode ter por base título executivo 

judicial ou extrajudicial. Sobre esta última possibilidade, dispõe a Súmula 

279 do STJ: “É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda 

Pública”.

2. Intimem-se, pois, a Fazenda Pública executada, para opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 534 e seguintes, c/c art. 1º-B, Lei 

9.494/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos, 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.

4. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de fevereiro de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27824 Nr: 773-93.2015.811.0048

 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: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SILVA MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação Monitória, com as partes já qualificadas nos autos.

2. A parte autora informou o pagamento do débito, oportunidade em que 

pleitou o arquivamento do presente feito (Ref: 23).

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Custas e despesas processuais pela parte executada. Honorários 

advocatícios nos termos do acordo entabulado entre as partes.

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 3115 Nr: 253-22.2004.811.0048

 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: JOSÉ DOS SANTOS FILHO, MARIA MADALENA GOMES 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO VIGOLO, NELSON JOSÉ VIGOLO, 

AURORA BRAMBILA DELAI, ALCY FRANCISCO DE SOUZA, ESPOLIO DE 

GERALDO JOSE DELAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, OSNI NARCISO - OAB:56064/SP, RICARDO ALEXANDRE 

VIANA - OAB:114387, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3.533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 8380, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3.533-A/MT
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 Vistos, etc.

1. Diante da certidão acostada, informando a intempestividade dos 

Embargos de Declaração interpostos, deixo de analisar os mesmos, vez 

que o recurso interposto padece da ausência de um dos pressupostos 

recursais objetivos, vale dizer, a regularidade procedimental, que exige a 

interposição no prazo legal (CPC, art. 1003).

2. Por outro lado, diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da sentença de mérito, o processo deve prosseguir nos termos da 

referida sentença.

3. Intimem-se as partes para que procedam quanto a o cumprimento da 

sentença, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21355 Nr: 459-55.2012.811.0048

 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: JOELMA RODRIGUES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANCLEOMAR APARECIDO FERREIRA 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI DAL MORO - 

OAB:8607/MT

 Vistos.

1. Considerando que não houve acordo entre as partes na audiência de 

conciliação, bem como diante do trânsito em julgado da sentença (f. 163), 

intime-se a parte requerente através de sua Advogada, para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21030 Nr: 73-25.2012.811.0048

 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: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMES RUBIN PASQUALOTTO, IVONE 

PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GARAIB 

- OAB:158029, RICARDO MARTINEZ - OAB:149.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido de fl. 149 para que sejam retirados os presentes autos 

em carga, para as providências requeridas.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25424 Nr: 1081-66.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO LOPES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Vistos.

1. Cuida-se de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública 

(MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA – MT), que pode ter por base título executivo 

judicial ou extrajudicial. Sobre esta última possibilidade, dispõe a Súmula 

279 do STJ: “É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda 

Pública”.

 2. Intimem-se, pois, a Fazenda Pública executada, para opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 534 e seguintes, c/c art. 1º-B, Lei 

9.494/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos, 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.

4. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 26 de fevereiro de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9046 Nr: 86-29.2009.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GERALDO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/O, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12.466/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:MT-12223, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-a/MT

 Vistos.

 Diante da inércia do perito nomeado em fls. 213 (certidão de fls. 218) e 

tendo em vista que até a presente data não fora realizado a perícia médica 

determinada e a sua concretização é imprescindível, vejo por bem, nomear 

outro expert para a realização deste mister. Assim, DETERMINO, pois, 

desde logo, a realização de Perícia e nomeio perito na pessoa do(a) Dr(a). 

Vanessa Cristina Santini Santana, inscrito(a) no CRM nº 9500/MT, tendo 

como endereço Rua Ibirarema, nº 1977, Centro, Jaciara/MT, o(a) qual 

deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido 

independentemente de termo de compromisso.

 Intime-se o perito dando-lhe ciência da nomeação e, no mesmo ato, 

encaminhe os quesitos formulados (f. 95/96) –, bem como para que 

promova o agendamento, desde logo, da data em que a pericia será 

efetuada. Ciente de que o laudo pericial deverá ser entregue em cartório 

20 (vinte) dias após a realização da perícia.

 Fixo, desde já, os honorários do perito em R$ 800,00 (oitocentos reais), a 

cargo do réu, devendo efetuar o depósito 03 (três) dias antes do início 

dos trabalhos.

Agendada a data da perícia pelo expert nomeado, cientifiquem-se as 

partes da data, horário e local, devendo a parte autora comparecer no 

local e data indicado munida de seus documentos pessoais e exames 

médicos, laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do 

perito.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-33.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - MT0014576A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

09/05/2018 Hora: 13:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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 
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processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-33.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Reclamada, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB: MT0014992S, para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 09/05/2018 Hora: 

13:20 , 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 em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do(a) Reclamante e proferindo-se o 

julgamento de plano. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-18.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - MT0014576A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

09/05/2018 Hora: 13:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-18.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Reclamada, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB: MT0014992S, para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 09/05/2018 Hora: 

13:40 , 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 em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do(a) Reclamante e proferindo-se o 

julgamento de plano. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-03.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Reclamada, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB: MT0014992S, para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 09/05/2018 Hora: 

14:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do(a) Reclamante e proferindo-se o 

julgamento de plano. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-03.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - MT0014576A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

09/05/2018 Hora: 14:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-85.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - MT0014576A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

09/05/2018 Hora: 14:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) que o não comparecimento à audiência designada e 
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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. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-70.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - 

MT0014576A(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 09/05/2018 Hora: 14:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-15.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS SANTINI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI 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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - MT0018460A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

16/05/2018 Hora: 14:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-97.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS SANTINI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - MT0018460A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

16/05/2018 Hora: 14:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-82.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS SANTINI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - MT0018460A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

16/05/2018 Hora: 14:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-30.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO VANDER MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - MT0018460A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

09/05/2018 Hora: 13:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-52.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - MT0018460A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

16/05/2018 Hora: 15:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-22.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FAGUNDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 16/05/2018 Hora: 15:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-68.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BERTULINO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JUSCIMEIRA 

(REQUERIDO)

DAIANE APARECIDA FERREIRA CPF 076.288.176-37 - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Reclamada, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: ANDREIA 

PINHEIRO OAB: MT0010946A-O , para comparecer acompanhada de 

testemunhas, independente de intimação (art. 34, LJE), até o máximo de 

03(três), à audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 16/05/2018 Hora: 

13:00, devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do(a) Reclamante e proferindo-se o 

julgamento de plano. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-68.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BERTULINO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JUSCIMEIRA 

(REQUERIDO)

DAIANE APARECIDA FERREIRA CPF 076.288.176-37 - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - MT21419/O (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer acompanhada de testemunhas, 

independente de intimação (art. 34, LJE), até o máximo de 03(três), a 

AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO II Data: 16/05/2018 Hora: 13:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando-o (a) 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. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-90.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO FELIPE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de penhora por meio eletrônico. 2. A 

pretensão do(a) exeqüente merece guarida. Não se trata de desprezo à 

conhecida regra de que a execução deve se processar pelo meio menos 

gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os atos 

executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito. Ora, o artigo 854 do Novo Código de 

Processo Civil veio a permitir, expressamente, a penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na execução. 

Não bastasse isso, o artigo 655 do mesmo Código estipula o “dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” como o 

primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida para penhora. 

Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado convênio com o 

Banco Central é constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao 

devido processo legal, pois se limita a bloquear, na conta corrente do 

devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo bancário, nem tampouco 

obstando seu direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado 

pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao 

revestimento de algumas das formas de impenhorabilidade (art. 854, 

NCPC). 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 854, NCPC, defiro o 

pedido veiculado pelo(a) exeqüente, para o fim de autorizar a penhora 

sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na execução, o que 

deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via BACENJUD. 4. Caso 

seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira 

em nome do(a) executado(a), considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, 

procedendo-se, em seguida, a intimação do executado para os fins legais, 

que pode se dar na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, 

pessoalmente. 5. Após, efetuando consulta no sistema on-line, constato 

que houve o bloqueio total no montante de R$ 9.000,00. 6. Procedo então, 

através do sistema on-line, solicitação de transferência do montante para 

a conta única deste juízo. 7. Sem prejuízo de tal providência, intime-se o 

executado informando a penhora efetivada, podendo o mesmo apresentar 

embargos, conforme art. 52, inciso IX da Lei 9.099/95 e 914 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil, no prazo legal. 8. Consigne-se que o 

montante somente será levantado mediante autorização judicial expressa, 

devendo por conseqüência se manter depositado até ordem judicial 

contrária. 9. Oficie-se o Sr (a). Escrivão a Conta Única do e. Tribunal de 

Justiça, informando a penhora do valor supra-mencionado, bem como a 

solicitação para que o referido valor seja depositado junto a conta única 

vinculada a este processo. 10. Intime-se a parte exeqüente e executada 

desta decisão. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da 

Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-45.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GLORIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR0018445A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de penhora por meio eletrônico. 2. A 

pretensão do(a) exeqüente merece guarida. Não se trata de desprezo à 

conhecida regra de que a execução deve se processar pelo meio menos 

gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os atos 

executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito. Ora, o artigo 854 do Novo Código de 

Processo Civil veio a permitir, expressamente, a penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na execução. 
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Não bastasse isso, o artigo 655 do mesmo Código estipula o “dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” como o 

primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida para penhora. 

Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado convênio com o 

Banco Central é constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao 

devido processo legal, pois se limita a bloquear, na conta corrente do 

devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo bancário, nem tampouco 

obstando seu direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado 

pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao 

revestimento de algumas das formas de impenhorabilidade (art. 854, 

NCPC). 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 854, NCPC, defiro o 

pedido veiculado pelo(a) exeqüente, para o fim de autorizar a penhora 

sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na execução, o que 

deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via BACENJUD. 4. Caso 

seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira 

em nome do(a) executado(a), considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, 

procedendo-se, em seguida, a intimação do executado para os fins legais, 

que pode se dar na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, 

pessoalmente. 5. Após, efetuando consulta no sistema on-line, constato 

que houve o bloqueio total no montante de R$ 6.311,42. 6. Procedo então, 

através do sistema on-line, solicitação de transferência do montante para 

a conta única deste juízo. 7. Sem prejuízo de tal providência, intime-se o 

executado informando a penhora efetivada, podendo o mesmo apresentar 

embargos, conforme art. 52, inciso IX da Lei 9.099/95 e 914 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil, no prazo legal. 8. Consigne-se que o 

montante somente será levantado mediante autorização judicial expressa, 

devendo por conseqüência se manter depositado até ordem judicial 

contrária. 9. Oficie-se o Sr (a). Escrivão a Conta Única do e. Tribunal de 

Justiça, informando a penhora do valor supra-mencionado, bem como a 

solicitação para que o referido valor seja depositado junto a conta única 

vinculada a este processo. 10. Intime-se a parte exeqüente e executada 

desta decisão. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da 

Rosa Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-33.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Recebo a petição inicial com seus documentos. 2. 

Designe-se sessão de conciliação e intimem-se as partes. 3. Cite-se a 

parte ré, constando do chamamento judicial as advertências legais da 

revelia. 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres 

da Rosa Juiz de Direito

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-18.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Recebo a petição inicial com seus documentos. 2. 

Designe-se sessão de conciliação e intimem-se as partes. 3. Cite-se a 

parte ré, constando do chamamento judicial as advertências legais da 

revelia. 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres 

da Rosa Juiz de Direito

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-03.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Recebo a petição inicial com seus documentos. 2. 

Designe-se sessão de conciliação e intimem-se as partes. 3. Cite-se a 

parte ré, constando do chamamento judicial as advertências legais da 

revelia. 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres 

da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 013/2018/DF

 O EXMO. SR. DR. RAFAEL SIMAN CARVALHO, MM. JUIZ DE DIREITO 

SUBSTITUTO DA COMARCA DE MARCELANÂNDIA ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO 

NO ARTIGO52, INCISO XV DA LEI 4.964 DE 26 DE DEZEMBRO DE 

1985(COJE), BEM COMO AS ORIENTAÇÕES E DETERMINAÇÕES DA 

EGREGIA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CONSTANTE NA CNGCJ ( CONSOLIDAÇÕES DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇAAS DO FORO JUDICIAL), 

ESPECIFICAMENTE NO ITEM 3.3.38.1;

 CONSIDERANDO a decisão proferida no Expediente CIA 

007.4255-87.2016.8.11.000-PRES/TJMT, cujo teor autorizou a titulo 

experimental a implantação de nova forma de registro de ponto dos oficiais 

na Comarca de Cuiabá/MT, os quais deverão proceder com o registro de 

ponto 02 (duas) vezes por semana, as terças e quintas-feiras, das 12:00 

as 19:00h

 RESOLVE:

 Art. 1º ESTABELECER o período das 12:00 (doze) horas as 19:00 

(dezenove) horas às terças e quintas-feiras, para o registro do ponto 

pelos oficiais de justiça , do mesmo modo aos que estiverem escalados 

para o regime de plantão.

 §1º Determinar que quando for feriado nas terças e quintas-feiras, o 

registro do ponto deverá ser realizado no primeiro dia útil subsequente;

 §2º Estipular que até a adequação do sistema biométrico de ponto para 

essa nova forma de registro, o ponto seja feito de modo manual.

 Art. 2º DESIGNAR o período das 12:00 (doze) horas às 19:00 (dezenove) 

horas, às terças-feiras a quinta-feira, para atendimento dos Oficiais de 

Justiça pela Central de Mandados do fórum desta Comarca, ficando 

vedada a distribuição, carga o recebimento de mandados fora deste 

horário, salvo quando destinados ao regime de plantão.

 § 1º Estabelecer que quando for feriado na terça ou quinta feira o 

atendimento dos Oficiais de Justiça pela Central de Mandados do Fórum de 

Marcelândia, será feito no dia subsequente;

 Art. 3º DETERMINAR o período das 12:00 (doze às 16:00 (dezesseis) 

horas diariamente para atendimento da Secretarias pela Central de 

Mandados, ficando vedado o recebimento e devolução de mandados fora 

deste horário, salvo em regime de plantão;

 Art. 4º INFORMAR que os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria 

do Foro da Comarca de Marcelândia;

 Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir de 02 de abril de 2018.

 Afixe-se uma cópia no átrio do Fórum no local costumeiro, encaminhe 

cópia à Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça e Conselho da Magistratura 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tal como à Gestora Judicial, ao 

Gestor da Central de Mandados, à OAB/MT, à Associação dos Oficiais de 

Justiça de Mato Grosso.

 Publique-se, Intimem-se. Cumpra-se.

 Marcelândia-MT, 02 de abril de 2018.
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 RAFAEL SIMAN CARVALHO

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64693 Nr: 55-10.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT, MARIELI MODESTO FRANCISCATTO - OAB:OAB/MT 

18403-0

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando a informação prestada pelo advogado de defesa, onde 

informa que o denunciado nesta data teve que passar por um 

procedimento médico de urgência, REDESIGNO esta solenidade para o dia 

28 de junho de 2018 às 17h10min.

 Saem intimados da nova data da audiência designada, as testemunhas Sr. 

Olavo Alves de Souza e Rodrigo Dall Agno.

Concedo o prazo de 05 dias para a Defesa juntar aos autos comprovante 

da justificativa da ausência do denunciado.

 Intime-se o denunciado da nova data.

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Rafael Ramalho Barros, Assessor de Gabinete 

II, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 05 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60403 Nr: 360-96.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDO JOSÉ ROLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Diante da renuncia da advogada nomeada dativa à fl. 92 e considerando 

que não há Defensoria Pública na comarca, nomeio para o ato o Dr. 

Lanereuton Theodoro Moreira. Fixo o valor de 1,5 URH a título de 

honorários.

Homologo a suspensão condicional do processo. O executado deverá 

cumprir as seguintes condições pelo prazo de 02 anos:

A) doação para o CONSEG de R$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 02 

vezes de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser depositado na conta 

Banco do Brasil, Agência 4815-1, Conta Corrente 8975-3, iniciando-se no 

dia 05 de maio de 2018.

B) Perda da fiança e caso haja saldo positivo, após pagamento das custas 

do processo, seja destinado ao Conselho da Comunidade.

C) Proibição de frequentar bares, boates, casas de prostituição, pontos de 

venda de drogas e locais congêneres.

D) Proibição de ausentar-se da comarca por prazo superior a 15 dias, sem 

prévia autorização do Juízo.

E) Comparecimento pessoal e obrigatório em Juízo, bimestralmente.

F) Comunicação obrigatória acerca de eventual mudança de endereço.

G) abster-se de prática de outras infrações penais.

 À Secretaria para que acompanhe o cumprimento das condições.

CUMPRA-SE.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h50min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Rafael Ramalho Barros, Assessor de Gabinete 

II, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 05 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60029 Nr: 883-45.2011.811.0109

 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: JUCIRLEI APARECIDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Com relação aos autos 50029, destaco que já houve saneamento dos 

autos, conforme decisão de fls. 288/289. Faltou a especificação de 

provas. Entendo que as partes devem produzir provas testemunhais e 

documentais a fim de comprovar os pontos controvertidos.

A parte autora arrolou como testemunhas:

 Silmar Reinaldo Lopes, servidor público municipal lotado no posto fiscal 

municipal;

Vagner Cid da Cunha, servidor público municipal lotado na Secretaria 

Distrital de Analândia do Norte;

Valdir Juscelino dos Santos, lotado no posto fiscal municipal.

Requereu intimação pelo Juízo, por todos serem servidores públicos 

municipais. Defiro o pedido.

Concedo o prazo de 10 dias para a parte requerida arrolar as 

testemunhas.

Designo a data de 04 de julho às 14h30 para a audiência de instrução e 

julgamento.

Deve a parte requerida trazer as testemunhas independentemente de 

intimação do Juízo, ou justificar a necessidade de tal medida.

Saem os presentes intimados.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela parte autora conforme 

requerido.

Com relação aos autos 60029, fixo como ponto controvertido as seguintes 

questões:

O termo de advertência foi fruto de assédio moral?

Houve desconto na folha salarial da autora? Foi indevido?

Houve prejuízo no campo moral decorrente de assédio moral?

Afasto a preliminar de inépcia da inicial e falta de condições da ação, uma 

vez que estas são aferidas pelas afirmações da parte autora e da parte 

requerida, a questão envolvendo o termo de advertência já se confunde 

com o mérito e deve ser analisado na sentença.

Para comprovar as questões levantadas as partes devem produzir prova 

testemunhal e documental.

A parte autora arrolou as seguintes testemunhas:

 Zuleide Aparecida Sales Vieira, servidora pública municipal lotada no 

posto de saúde de Analândia do Norte;

Cilze Rodrigues, servidora pública municipal lotada no Hospital Municipal 

Maria Zélia;

Vagner Cid da Cunha, servidor público municipal lotado na Secretaria 

Distrital de Analândia do Norte;

Solange Benes, CPF 65179277291, residente na Rua Vanuza de Souza, 

1202, Marcelândia/MT.

Requereu a intimação pelo Juízo, tendo em vista que são servidores 

públicos. Defiro o pedido. Destaco que a testemunha Solange Benes será 

trazida pelo causídico.

Concedo o prazo de 10 dias para o requerido arrolar suas testemunhas.

Designo a data de 04/07 às 15h30 para a audiência de instrução e 

julgamento.

Deve a parte requerida trazer as testemunhas independentemente de 

intimação do Juízo, ou justificar a necessidade de tal medida.

Saem os presentes intimados.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela parte autora conforme 
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requerido.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 13h30min 

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, 04 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49321 Nr: 1146-14.2010.811.0109

 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: LÍDIA POLLA VACCARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Vistos etc.

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por LÍDIA 

POLLA VACCARI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS, lastreada na deliberação proferida nos autos à (fls. 141/143).

Desta forma:

1) INTIME-SE o executado para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 535, CPC).

2) Não apresentada impugnação (art. 536, § 3º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 04 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75495 Nr: 691-68.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL HERINGER NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.CITE-SE o executado para, no prazo de três (03) dias, 

efetuarem o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus 

acréscimos.Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens 

e sua avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter 

todos os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, 

INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 

1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015).Recaindo a penhora sobre bens 

móveis, deverá o meirinho indagar aos executados acerca de sua 

propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado 

de conservação do bem e outras informações complementares que 

entender pertinentes.Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, 

deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim de apurar 

se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge 

(artigo 842 do CPC/2015). 9...)Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem que 

seja localizado os executados ou encontrado bens penhoráveis, 

determino o arquivamento dos autos.Caso haja pagamento, diga a parte 

exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em 

presunção de quitação e extinção da execução.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 04 de Abril de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67907 Nr: 225-45.2016.811.0109

 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): RODRIGO DOERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Vistos etc.

Diante da manifestação do Ministério Publico de fl. 668, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 16/08/2018, às 15h30min.

Oficie-se o representante da SEMA e do IBAMA, para que compareça no 

ato.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74639 Nr: 2091-54.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUALDINEI SILVA PEREIRA, WESLEY DA 

SILVA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu às (fls. 67/68), tudo 

mais que dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal 

ou de extinção de punibilidade, motivo pelo qual, ratifico o recebimento da 

denúncia.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 05/06/2018, às 13h00min.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, (fl. 07), para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei.

Destarte, se for o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.

INTIME-SE o defensor dos acusados para comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74755 Nr: 157-27.2018.811.0109

 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: MÁRCIO ROGÉRIO BULDRIN, MARCOS LIANDRI 

BULDRIN, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS BULDRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON LENÇONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELI MODESTO 

FRANCISCATTO - OAB:OAB/MT 18403-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,Trata-se de ação reivindicatória c/c pedido liminar de imissão 

na posse proposta por MÁRCIO ROGÉRIO BULDRIN e outros em face de 

EDILSON LENÇONE, ambos devidamente qualificados nos presentes 

autos, tendo como fato precursor desta lide a reintegração imediata da 

posse do imóvel, na forma narrada na petição inicial de fls. 

04/13.Consubstanciado no pedido inicial, os autores insurge pela imissão 

imediata a posse da totalidade do imóvel reivindicado, tendo em vista que o 

requerido não esta cumprindo com a prestação anual do imóvel arrendado 

a ele, pior ainda, abandonou o referido imóvel, fazendo com que se 

deteriorasse com o passar do tempo, conforme verifica-se aos 

documentos juntados às fls. 43/46. Relatei.DECIDO.No caso vertente, 

entendo necessária a audiência de justificação prévia para deferimento da 
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medida liminar, pois os argumentos expostos na exordial e os documentos 

juntados, não permitem, de plano, uma compreensão segura da 

controvérsia de índole possessória.Por tal fato, designo audiência para 

justificação do alegado para o dia 14 de junho de 2018, às 16h00min.(...) 

Intimem-se os autores, através de seu procurador, para comparecimento 

na audiência acima designada, consignando que poderá fazer uso de 

prova testemunhal, as quais deverão ser trazidas independente de 

intimação, ou, sendo requerido, seja no prazo de 05 (cinco) dias contados 

da intimação, juntado aos autos o rol. Ainda, consigne-se no mandado que 

o prazo para contestar a ação, quando realizada a justificação, 

contar-se-á da intimação do despacho que deferir ou não a medida 

liminar.Defiro a Justiça Gratuita, nos termo do que dispõe a Lei nº. 

1.060/50.Cumpra-se. Cite-se. Intime-se. Às providências, expedindo-se o 

necessário.Marcelândia/MT, 04 de abril de 2018. Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62089 Nr: 779-82.2013.811.0109

 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: OSMAIR MANSANO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifica-se controvérsia quanto aos cálculos para fins de cumprimento de 

sentença, assim, vista à contadoria do juízo para elaboração dos cálculos.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66829 Nr: 1105-71.2015.811.0109

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DÉBORA DOS SANTOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da solicitação de (fl. 214), DEFIRO o pedido do Ministério Publico e 

ratifico com urgência, o cumprimento das decisões prolatadas às fls. 

192/196 e 205, DETERMINO o acompanhamento dos menores pelo CRAS e 

pelo Conselho Tutelar, bem como, solicito a realização do estudo 

psicossocial pela equipe multidisciplinar do juízo, com a juntada dos 

respectivos relatórios.

DETERMINO ainda, a realização de diligências pelo Conselho Tutelar para a 

localização de eventuais parentes interessados na guarda dos menores, 

tal como a tia paterna, conforme requerido à fl. 178.

INTIME-SE a Secretária Municipal de Saúde, para que preste informações 

acerca do tratamento médico da genitora, Sra. Débora dos Santos Gomes.

INTIME-SE o parquet para manifestar acerca da certidão de fl. 215.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65737 Nr: 642-32.2015.811.0109

 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: GENTIL BELLORINI MEZZALIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ROBSON FORTUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15.670, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:7.459-A/MT, VANDERLEI 

NEZZI - OAB:8452

 Vistos etc.

INTIMEM-SE a parte embargante para se manifestarem sobre o acórdão de 

(fls. 177/182), no prazo de 10 (dez) dias e requerer o que é de direito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48363 Nr: 188-28.2010.811.0109

 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): ERVINO KOVALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Vistos etc.

Diante da solicitação de (fl. 578), DEFIRO o pedido do Ministério Público e 

concedo a substituição das testemunhas Sr. Darci Arroio Viana e Lúcio 

Noberto, tendo em vista estarem em lugar incerto e não sabido, conforme 

verifica-se nas certidões de fls. 483 e 563, devendo ser substituídas pelo 

Sr. Luiz Henrique de Oliveira, onde deverá ser intimado no endereço 

informado à fl. 578.

Expeça-se carta precatória.

Oficie-se os juízos deprecados das comarcas de Terra Nova do Norte/MT 

e Matupá/MT, para prestem informações acerca do cumprimento das 

cartas precatórias expedidas às fls. 557/558 e 559/560.

Ciência ao Ministério público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49831 Nr: 367-25.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido da parte autora, uma vez que não foi demonstrado que 

foi realizada pesquisas de endereço do executado. Assim, deve a 

exequente efetuar buscas de endereço do executado ou pedir em Juízo, 

justificando a necessidade, que se realize busca de endereços no 

BacenJud, Infojud e Siel.

Intime-se a exequente para se manifestar no prazo de 10 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62429 Nr: 1108-94.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICANOR ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO BRIGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA PETRI - OAB:14.317

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 
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OAB:8094/MT

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o autor para no prazo de 10 (dez) dias dar 

andamento no feito, bem como manifestar quanto à certidão à fl. 49, 

requerendo o que lhe provier, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo acima, certifique-se.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48380 Nr: 205-64.2010.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO DELLA VEDOVA DE ARAÚJO MADEIRAS - EPP, 

BANCO FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIDIS S/A, HELIO DELLA VEDOVA DE 

ARAÚJO MADEIRAS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT, FRANCIELE APARECIDA 

NATEL GLASER DA SILVA - OAB:50586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HOEPERS - 

OAB:50.589, FRANCIELE APARECIDA NATEL GLASER DA SILVA - 

OAB:50586, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:MT-9899, MARCELO 

HENRIQUE MAGALHÃES BATISTA - OAB:19583, MARCO JULIANO 

FELIZARDO - OAB:34591/PR, MAURICIO SCANDELARI MICZEWSKI - 

OAB:52.885, Michelly Cristina Alves Nogueira Tallevi - OAB:40863

 Vistos, etc.

Tendo em vista a informação de descumprimento quanto ao depósito dos 

valores incontroversos, conforme consta em certidão à fl. 486, DEFIRO o 

requerimento à fl. 489 dos autos, no que tange ao revigoramento da liminar 

concedida à fl. 40/41.

Destarte, expeça-se o respectivo mandado.

Após, restando frutífera ou não o cumprimento da liminar, INTIME-SE a 

parte autora para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

Após, volte concluso. Certifique-se o decurso de prazo.

 Intime-se. Cumpra-se.

Marcelândia-MT, 02 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 49832 Nr: 368-10.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido da parte autora, uma vez que não foi demonstrado que 

foi realizada pesquisas de endereço do executado. Assim, deve a 

exequente efetuar buscas de endereço do executado ou pedir em Juízo, 

justificando a necessidade, que se realize busca de endereços no 

BacenJud, Infojud e Siel.

Intime-se a exequente para se manifestar no prazo de 10 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43017 Nr: 454-20.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCO INDUSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO 

DE MADEIRAS LTDA., Vilson Siebert, MARCOS ANTONIO ROSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS ANTONIO ROSINI, Cpf: 

03528586800, Filiação: Odete Moura Rosini, data de nascimento: 

08/09/1962, brasileiro(a), administrador soco madeiras. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/04/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela UNIÃO 

em face de SOCO INDUSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS 

LTDA., VILSON SIEBERTE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CITAR o executado Sr. Marcos Antônio Rosini , nos 

termos do artigo 8, §1º da Lei 6830/1980., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12 2 06 001858-29/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2004

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 997.693,90

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75557 Nr: 724-58.2018.811.0109

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ANTONELLO BELLINI MORAES, ALBERI 

PEREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme consta na certidão à fl. 36, tendo em vista que os requerentes 

não efetuaram o pagamento das custas processuais, bem como não 

informaram devidamente o polo passivo, haja vista ainda, que não 

informaram onde se encontram as referidas madeiras objetos do pleito, 

intimem-se os requerentes para emendar a inicial, no prazo de 05 (cinco) 

dias e efetuarem o pagamento das custas, e trazer nos autos as devidas 

informações, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo, certifique-se, após, volte concluso.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 06 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65647 Nr: 615-49.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE RIBEIRO DUTRA, JEFERSON 

ALVES DE SOUSA, KENNEDY WANDERSON BEZERRA LOPES, 

ANDERSON DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:

 Vistos, etc.Diante da manifestação à fl.103, e, não sendo possível a 

nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO DR. CLAUDIO LEME ANTÔNIO, 

para promover a defesa dos réus Fábio Henrique Ribeiro Dutra, Jeferson 

Alves de Sousa, Kennedy Wanderson Bezerra Lopes e Anderson da Silva 

Santos.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 15 URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento 

nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus público não caberá 
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os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins 

de conhecimento e advertência aos advogados nomeados:“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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68533 Nr: 526-89.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO VARDO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITO VARDO XAVIER, Cpf: 

53635450120, Rg: 802.823, Filiação: Anita Soares Xavier e Possidonio 

Xavier, data de nascimento: 11/07/1962, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone (66) 9982-4599. 

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 15 de setembro de 2015, o denunciado 

BENEDITO VARDO XAVIER ofendeu a integridade física de suas 

ex-conviventes Andressa Costa dos Santos e Eliane Minguim Amorim, com 

inequívoco animus laedendi, no âmbito de relação íntima de afeto. 

Outrossim, o denunciado praticou vias de fato contra seu filho Samuel 

Amorim Xavier. No período noturno do mesmo dia, o denunciado se 

deslocou até a residência situada na Rua Rosa de Paula,n.1241, Vila 

Esperança, Marcelândia/MT, onde residem as vítimas, suas 

ex-conviventes Eliane Minguim Amorim e Andressa Costa dos Santos, bem 

como o seu filho Samuel Amorim Xavier. De modo que Benedito Vardo 

Xavier agrediu a vítima Eliane Minguim Amorim, recém operada devido a 

uma cesariana, dando socos e pontapés, ocasionando as lesões leves 

descritas no auto de exame de corpo de delito. Diante do exposto, o 

Ministério Público do Estado do Mato Grosso denuncia BENEDITO VARDO 

XAVIER como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, 

por 2 (duas) vezes, com as cominações da Lei n.11.340/2006, e do artigo 

21 da Lei das Contravenções Penais.

Despacho: Vistos etc.Analisando os autos, depreende-se que já foram 

realizadas diversas tentativas de intimação do requerido, as quais 

restaram infrutíferas.Diante disso, defiro o requerimento à (fl. 43), e, 

DETERMINO que o réu seja citado via EDITAL com prazo de 30 (trinta) 

dias.Após, certifique-se o decurso de prazo, vista ao réu para requerer o 

que for de direito.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 

26 de Março de 2018. Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito 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, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 27 de março de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74601 Nr: 48-13.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO MARTINS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:22806/O

 Vistos, etc.

Em razão da impossibilidade de escolta do réu, conforme noticiado através 

do ofício 464/2018/ADM/MD, fato que ensejará o não comparecimento do 

réu a audiência de instrução, razão pelo qual, cancelo a solenidade 

agendada, e, por conseguinte, REDESIGNO o ato para 02 de maio 2018, às 

15:00 horas.

INTIMEM-SE. REQUESITE-SE ESCOLTA.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 09 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73404 Nr: 1459-28.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA CARNEIRO LIMA, OZEIAS DE 

PAULA SOARES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT, JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - OAB:22806/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45877 Nr: 1629-15.2008.811.0109

 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: AMARILDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Ribeiro D Aqui 

(Procurador) - OAB:Mat. 1611678

 Vistos etc.

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por 

AMARILDO VIEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, lastreada na deliberação proferida nos autos à (fls. 

108/111).

Desta forma:

1) INTIME-SE o executado para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 535, CPC).

2) Não apresentada impugnação (art. 536, § 3º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63342 Nr: 462-50.2014.811.0109

 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: MAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c 

partilha de bens promovida por MARIA APARECIDA AGUIAR em face de 

MIZAEL DE SOUZA RAMOS.

Conforme se verifica nos autos, a parte autora foi intimada dar 

prosseguimento ao feito, porém, quitou-se inerte (fls.45, 47-v e 51).

 É o breve relatório.

 Decido.

Consubstanciado as informações certidões de decurso de prazo, 

verifica-se no caso em tela a falta de interesse de agir, uma vez que, a 

parte autora devidamente intimada, quedou-se inerte, deixando de praticar 
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ato de sua competência.

Destarte, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, julgo 

EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de mérito.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado.

 Após o decurso de prazo e o pagamento das custas processuais, se for 

caso, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47667 Nr: 1452-17.2009.811.0109

 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: EDINA MARIA LEANDRO DE CARVALHO GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 Vistos, etc.

Recebo o recurso de apelação interposto tempestivamente. Intime-se a 

parte contrária para oferecer contrarrazões no prazo legal. Após, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens, conforme disposto no artigo 601 do 

Código de Processo Penal.

Antes da remessa ao Tribunal, observando o Sr. Gestor Judiciário as 

formalidades legais.

CUMPRA-SE.

Marcelândia, 02 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70924 Nr: 65-83.2017.811.0109

 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: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUCHÊ COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

LETRODOMÉSTICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Consubstanciado a manifestação à fls. 187, intime-se a parte autora para 

que no prazo de 05 (cinco) dias anexe aos autos os atos constitutivo da 

incorporação HSBC- Bank.

 Mormente, determino a secretaria que informe novamente ao requerente a 

conta/procedimento correto para que seja procedido o 

pagamento/depósito relativo à diligência do Oficial de Justiça.

Em tempo, defiro o requerimento do autor, no que tange a exclusividade 

das publicações endereçados ao advogado indicado.

 Decorrido o prazo acima, sem manifestação, certifique-se e volte 

concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Marcelândia-MT, 05 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63752 Nr: 788-10.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BUFFON LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO a data de 21/07/2018, às 16h00min para audiência de 

suspensão condicional do processo, sendo que o acusado deverá 

comparecer acompanhado de advogado, pois, caso contrário, sua defesa 

será patrocinada por advogado nomeado por este juízo.

 Na oportunidade da audiência acaso se verifique preencher os requisitos 

legais será ofertado o sursis processual nos termos da cota Ministerial.

 Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 05 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46005 Nr: 1752-13.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR ALBINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA -

Trata-se de embargos declaratórios, interposto pela parte exequente, 

aduzindo, em síntese, omissão existente na sentença proferida às fls. 

81/86, em razão de não ter sido o executado condenado ao pagamento de 

honorários sucumbenciais. Pugna pelo reconhecimento da omissão.

Breve é o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de embargos de declaração, interposto pela parte autora, 

requerendo o saneamento da omissão quanto ao arbitramento de 

honorários sucumbenciais.

 Conforme consta em petitório (fls. 87/90), o embargante insurge em face 

da sentença (fl. 81/86), em razão da omissão quanto ao arbitramento de 

honorários sucumbenciais, tendo em vista a interposição de exceção de 

pré-executividade pelo executado.

Em análise ao mérito do presente, verifico que os presentes embargos 

devem ser acolhidos.

Destarte, de fato na decisão embargada não houve a condenação da 

parte excipiente quanto aos honorários sucumbenciais, conforme 

determina o art. 85, §1º, do Código de Processo Civil.

Assim, ACOLHO os embargos de declaração interpostos contra a decisão 

objurgada e os JULGO PROCEDENTES para CONDENAR o 

executado/excipiente ao pagamento honorários sucumbenciais, no importe 

de 10% (dez) sob o valor da ação.

Em tempo, INTIME-SE o embargado para efetuar o pagamento ou interpor o 

devido recurso, no prazo legal.

Por fim, certifique-se o decurso de prazo acima, e, com as cautelas e 

baixas de praxe, ARQUIVEM-SE os presentes autos.

 CUMPRA-SE.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46073 Nr: 1830-07.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E A DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Vistos, etc...Cuida-se de pedido pelo MUNICIPIO DE 

MARCELÂNDIA/MT, para que seja deferida penhora na boca do caixa em 

desfavor da empresa executada E. A. OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA-ME, 

uma vez que o Bacenjud restou infrutífero.DECIDO.Com efeito, se tratando 

de execução, sempre que possível, deve ser observada a ordem legal do 

art. 835 do Código de Processo Civil. Entretanto, tal norma não é de 

aplicação absoluta, vez que é revestida do caráter relativo, devendo sua 
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aplicação atender às circunstâncias de cada caso, como consta do 

magistério de Humberto Theodoro Júnior, que refere:“A jurisprudência, 

também, tem entendido que a gradação legal estabelecida para efetivação 

da penhora não tem caráter rígido, podendo, pois, ser alterada por força 

de circunstâncias e atendidas as peculiaridades de cada caso concreto, 

bem como o interesse das partes litigantes.” (Processo de Execução. 15ª 

edição. São Paulo(...). A ordem legal do art. 655 do CPC é revestida do 

caráter relativo, devendo sua aplicação atender às circunstâncias de 

cada caso. A apreensão de numerário em poder do devedor, por tratar de 

medida drástica, deve ser tomada apenas como último recurso para 

concretizar a penhora. Essa excepcionalidade deve restringir-se às 

hipóteses em que esteja configurada a inexistência total e completa de 

qualquer outro bem passível de constrição que garanta a execução, ou 

que seja inviável o seu prosseguimento de outra forma. Em decisão 

monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS - Agravo 

de Instrumento Nº 70030345938, Vigésima Câmara Cível, Relator: Glênio 

José Wasserstein Hekman, Julgado em 28/05/2009)Desta feita, indefiro o 

pedido de penhora na boca do caixa da empresa executada.Destarte, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

bens de propriedade dos devedores passíveis de penhora, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º da Lei 9.099/95).CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 9 de abril de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz 

de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 283 Nr: 2420-52.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONICÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a interposição de Recurso de apelação de (fls. 129/138), 

INTIME-SE o réu para contrarrazões no prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, após, remetam-se os 

autos ao Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe e nossas singelas 

homenagens.

 Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67061 Nr: 1200-04.2015.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LAERTE GIOCONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito no prazo 

de 10 dias.

Marcelândia/MT, 02 de abril 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63936 Nr: 1290-85.2010.811.0109

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA MARIA LEANDRO DE CARVALHO 

GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, Andrei César Dominguez - OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos, conforme 

determinação de fls. 29.

CUMPRA-SE.

Marcelândia, 02 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60653 Nr: 617-24.2012.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado às (fls. 223/224).

Expeça-se RPV.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64302 Nr: 1213-37.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO JOSÉ BASQUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 Vistos, etc.

CUMPRA-SE com urgência os termos da decisão à fl.172, quanto a 

intimação do leiloeiro.

Marcelândia/MT, 05 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75189 Nr: 486-39.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 PADOVANI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVENI SA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.Tendo em vista o 

interesse manifesto da parte autora em realizar a audiência de conciliação 

à (fl. 290), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20/06/2018 às 

16h30min, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil.Intime-se 

a parte requerente para comparecimento. Cite-se a parte requerida para 

comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é 

obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). (...)Em 

sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção.Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância.Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes 

as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 
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ultrapassados pela jurisprudência reiterada.Por fim, conclusos para 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 09 de 

abril de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50095 Nr: 632-27.2011.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU APARECIDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Diante da solicitação de (fl. 86), DEFIRO o pedido do Ministério Publico, 

diante disso, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

10/07/2018 às 15h:40min.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus procuradores e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, sob as penas da lei, conforme termos do art. 455 

do CPC.

Ciência ao Ministério Publico.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 09 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73905 Nr: 1711-31.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE STRADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Gediel dos Santos - 

OAB:16948

 Certifico que foi designada Audiência Preliminar para às 15:45hs do dia 

03/07/2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-57.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JANE DOS SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB - MT21775/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000031-57.2018.8.11.0109; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Processo nº 

1000031-57.2018.8.11.0109 Vistos etc., 1. JANE DOS SANTOS FARIAS 

promove AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., sustentando, em síntese, que a demandante teve 

seu nome inscrito no SERASA por dívida que não contraiu, uma vez que 

não possui financiamento com o Banco Bradesco. Por esse motivo, 

requer, liminarmente, seja a demandada compelida a proceder à retirada 

do nome da demandante do SERASA. Juntou comprovante de 

negativação. 2. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 

300 do CPC e são os seguintes: probabilidade do direito e risco de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. 3. Esse dispositivo veio justamente 

para atender hipóteses como esta, incumbindo ao Magistrado aferir qual a 

verdadeira natureza da medida. Sendo assim, cabe enfrentar o primeiro 

requisito da liminar, qual seja, o “fumus boni juris”, que repousa 

unicamente na plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo 

superficial de cognição. Diz-se superficial porque a apreciação de liminar 

vem assentada num grau menor de conhecimento. 4. Efetivamente, o 

primeiro requisito está demonstrado pelo documento juntado aos autos, 

que corrobora a narrativa apresentada na petição inicial. 5. De outra parte, 

o “periculum in mora” é cristalino, uma vez que o demandante pode ser 

prejudicado por uma negativação/protesto provavelmente indevido, já que 

não contraiu dívida com o fornecedor. 6. Dessa forma, a FUMAÇA DO 

BOM DIREITO e o PERIGO DA DEMORA estão presentes, autorizando a 

concessão da liminar. 7. Posto isso, DEFIRO a liminar pretendida e 

determino que a demandada, no prazo de 05 dias, retire o nome da 

demandante do SERASA, sob pena de multa-diária que fixo em R$. 500,00 

(Quinhentos Reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. À 

Secretaria para que agende audiência de conciliação. Determino sejam 

citados os demandados. As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de prepostos com poderes para transigir. 9. Não 

obtida a conciliação, o prazo para oferecer contestação iniciar-se-á a 

partir da audiência realizada. Citem-se e Intimem-se. Marcelândia/MT, 09 de 

abril de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-87.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO BULDRIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000029-87.2018.8.11.0109; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL] .  P rocesso  nº 

1000029-87.2018.8.11.0109 Vistos etc., 1. MARCIO ROGÉRIO BULDRIN 

promove AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A MÓVEL, 

sustentando, em síntese, que o demandante teve o nome negativado por 

dívidas que não contraiu com a empresa VIVO. Por esse motivo, requer, 

liminarmente, seja a demandada compelida a excluir o nome do 

demandante do SPC e demais órgãos de proteção ao crédito. Juntou 

comprovante da negativação. 2. Os requisitos da tutela de urgência estão 

previstos no art. 300 do CPC e são os seguintes: probabilidade do direito e 

risco de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Esse dispositivo 

veio justamente para atender hipóteses como esta, incumbindo ao 

Magistrado aferir qual a verdadeira natureza da medida. Sendo assim, 

cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, o “fumus boni 

juris”, que repousa unicamente na plausibilidade do direito alegado, guiado 

por um juízo superficial de cognição. Diz-se superficial porque a 

apreciação de liminar vem assentada num grau menor de conhecimento. 4. 

Efetivamente, o primeiro requisito está demonstrado pelo documento que 

comprova a negativação, que corrobora a narrativa apresentada na 

petição inicial. 5. De outra parte, o “periculum in mora” é cristalino, uma vez 

que o consumidor pode estar sendo prejudicado por uma dívida que não 

contraiu. 6. Dessa forma, a FUMAÇA DO BOM DIREITO e o PERIGO DA 

DEMORA estão presentes, autorizando a concessão da liminar. 7. Posto 

isso, DEFIRO a liminar pretendida e determino que a demandada, no prazo 

de 05 dias, exclua o nome do demandante dos órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de multa-diária que fixo em R$. 500,00 (Quinhentos 

Reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. À Secretaria para 

que agende audiência de conciliação. Determino sejam citados os 

demandados. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente 

ou através de prepostos com poderes para transigir. 9. Não obtida a 

conciliação, o prazo para oferecer contestação iniciar-se-á a partir da 

audiência realizada. Deverá a demandada, quando oferecer contestação, 

trazer aos autos os contratos e documentos que confirmem a negociação 

com o demandante. 10. Inverto o ônus da prova em favor do consumidor, 

nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, por serem verossímeis as alegações 

formuladas, sendo que estão amparadas documentalmente, e por ser o 
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demandante hipossuficiente em relação ao demandado, uma companhia 

telefônica que possui todos os dados e contratos dos seus clientes. 

Cite-se e Intimem-se. Marcelândia/MT, 09 de abril de 2018. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito Substituto

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-05.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO BULDRIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE LIMA 93631375115 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000028-05.2018.8.11.0109; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL] .  P rocesso  nº 

1000028-05.2018.8.11.0109 Vistos etc., 1. MARCIO ROGÉRIO BULDRIN 

promove AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

PRESCRIÇÃO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO OU 

INCLUSÃO EM CADASTRO DE MAU PAGADOR em desfavor de CONTRA 

C.R. MOTOS, sustentando, em síntese, que o demandante teve o seu 

nome negativado por falta de pagamento de um serviço mal feito em sua 

moto em 2012, sendo que da ocorrência de tal serviço, foi feita uma nota 

fiscal em 2014 e a negativação de seu nome por falta de pagamento. Por 

esse motivo, requer, liminarmente, seja a demandada compelida a 

proceder à retirada do nome do demandante do cadastro de proteção ao 

crédito. Juntou comprovante da negativação. 2. Os requisitos da tutela de 

urgência estão previstos no art. 300 do CPC e são os seguintes: 

probabilidade do direito e risco de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. 3. Esse dispositivo veio justamente para atender hipóteses 

como esta, incumbindo ao Magistrado aferir qual a verdadeira natureza da 

medida. Sendo assim, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual 

seja, o “fumus boni juris”, que repousa unicamente na plausibilidade do 

direito alegado, guiado por um juízo superficial de cognição. Diz-se 

superficial porque a apreciação de liminar vem assentada num grau menor 

de conhecimento. 4. No caso em tela, verifico que será necessária uma 

instrução probatória, uma vez que o próprio demandante afirma que o 

serviço foi realizado, embora um mal serviço, e não pago na época. 5. 

Posto isso, INDEFIRO a liminar pretendida. 6. À Secretaria para que agende 

audiência de conciliação. Determino seja citado o demandado. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de prepostos 

com poderes para transigir. 7. Inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor/demandante, uma vez que é hipossuficiente diante de uma 

empresa que detém todas as negociações feitas com os clientes, 

conforme o previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Não obtida a conciliação, o 

prazo para oferecer contestação iniciar-se-á a partir da audiência 

realizada e deverá a empresa demandada trazer aos autos comprovante 

do serviço prestado ou da negociação feita com o demandante. Citem-se e 

Intimem-se. Marcelândia/MT, 03 de abril de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-36.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TRES GURI EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINOWIDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000013-36.2018.8.11.0109; Valor causa: R$ 36.188,72; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO]. Processo nº 1000013-36.2018.8.11.0109 Vistos 

etc., 1. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS TRÊS GURI EIRELI EPP 

promove AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI 

NORTE – MT e SINOWIDIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS 

LTDA - EPP, sustentando, em síntese, que o demandante efetivou junto a 

segunda demandada a compra de produtos para o implemento das suas 

atividades empresariais, resultando na emissão da duplicata mercantil 

0043971002. No entanto, mesmo efetuando o pagamento na data do 

vencimento do título, a duplicata foi protestada pela primeira demandada. 

Por esse motivo, requer, liminarmente, sejam as demandadas compelidas a 

proceder ao cancelamento do protesto em nome da demandante. Juntou 

comprovante do pagamento do título e do protesto realizado. 2. Os 

requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC e são 

os seguintes: probabilidade do direito e risco de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. 3. Esse dispositivo veio justamente para 

atender hipóteses como esta, incumbindo ao Magistrado aferir qual a 

verdadeira natureza da medida. Sendo assim, cabe enfrentar o primeiro 

requisito da liminar, qual seja, o “fumus boni juris”, que repousa 

unicamente na plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo 

superficial de cognição. Diz-se superficial porque a apreciação de liminar 

vem assentada num grau menor de conhecimento. 4. Efetivamente, o 

primeiro requisito está demonstrado pelo recibo juntado aos autos e pelo 

documento comprobatório do protesto efetivado, que corroboram a 

narrativa apresentada na petição inicial. 5. De outra parte, o “periculum in 

mora” é cristalino, uma vez que o demandante pode ser prejudicado por 

uma negativação/protesto provavelmente indevido, já que efetuou o 

pagamento do título. 6. Dessa forma, a FUMAÇA DO BOM DIREITO e o 

PERIGO DA DEMORA estão presentes, autorizando a concessão da 

liminar. 7. Posto isso, DEFIRO a liminar pretendida e determino que as 

demandadas, no prazo de quarenta e oito (48) horas, cancelem o protesto 

da duplicata mercantil 0043971002, sob pena de multa-diária que fixo em 

R$. 500,00 (Quinhentos Reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). 8. À Secretaria para que agende audiência de conciliação. 

Determino sejam citados os demandados. As partes deverão comparecer 

à audiência pessoalmente ou através de prepostos com poderes para 

transigir. 9. Não obtida a conciliação, o prazo para oferecer contestação 

iniciar-se-á a partir da audiência realizada. Citem-se e Intimem-se. 

Marcelândia/MT, 09 de abril de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito 

Substituto

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 15/2018-DF

A Excelentíssima Senhora Dra. Suelen Barizon, MMª. Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições LEGAIS;

CONSIDERANDO o contido no Provimento n ° 06/2006, da 

Corregedoria-Geral Eleitoral, e no Provimento n° 10/2010, da Corregedoria 

Regional Eleitoral de Mato Grosso,

 RESOLVE:

 Art. 01 - Autorizar o cadastramento, junto à Corregedoria Regional 

Eleitoral do Mato Grosso, da Assessora de Gabinete I, matrícula 28175, 

PRISCIELEM DA SILVA RODRIGUES e da Assessora de Gabinete II, 

matrícula 23529, ANDRESSA LUANA DE MENEZES COSTA, para acesso 

ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, visando à solicitação, via 

meio eletrônico, de informações constantes do cadastro eleitoral, mediante 

utilização de e-mail institucional e senha pessoal e intransferível, 

observando o sigilo dos dados e a estrita vinculação dos mesmos com as 

atividades funcionais deste Fórum.

 Art. 02 - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

 Matupá-MT, 06 de abril de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68204 Nr: 1734-68.2017.811.0111

 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: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ-BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, RECEBO os embargos 

declaratórios e, no mérito, NÃO ACOLHO a pretensão neles deduzidas, 

JULGANDO-OS IMPROCEDENTES.Publ ique-se.  Regis t re-se . 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 06 de abril 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34911 Nr: 2224-37.2010.811.0111

 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: JOSÉ TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária do Cachimbo S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA CAMPOS 

NETO - OAB:3670, Samara Corinta Hammoud Costa - OAB:6.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RITA DA SILVA 

MARAFON - OAB:12.275-B/MT

 Processo nº 2224-37.2010.811.0111

Código 34911

Vistos em correição.

Determino a exclusão da advogada Samara Corinta Hammoud Costa – 

OAB/MT 6816 do cadastro do Apolo, devendo constar como advogado do 

polo ativo apenas o Dr. Antonio de Souza Campos Neto, conforme petição 

de fls. 120.

Promova-se a retificação da capa dos autos para:

1. constar apenas o advogado supracitado;

2. a identificação de andamento prioritário em virtude da Lei 10.741/03;

3. a aposição da etiqueta identificadora dos processos pertencentes à 

meta 2/2018 do CNJ.

Determino o desentranhamento dos memoriais de fls. 122 a 130 uma vez 

que extemporâneos; o cancelamento dos despachos de mero expediente 

de fls. 132 e 134 e o cancelamento da certidão de fls. 135, porquanto 

desconsiderada a informação constante da petição de fls. 119, no sentido 

de que o advogado do terceiro interessado foi constituído apenas para 

acompanha-lo em audiência, carecendo de poderes para a prática dos 

demais atos.

 Exclua-se do cadastro, portanto, o nome do advogado Igor Neves de 

Carvalho.

Feito isso, intime-se o terceiro interessado Maurício Christoni, pela via 

postal (Rua Antonio Guilherme da Silva, 642, Vila São José, Ourinhos/SP e 

Avenida Sebastião Alves Junior, 1572, Centro, Matupá), para que 

constitua advogado apto à representar seus interesse, indicando 

eventuais provas que pretende produzir, sob pena de prosseguimento do 

feito independentemente de regularização da representação processual.

 Registro que, à semelhança do raciocínio aplicado a toda e qualquer parte 

requerida, considerar-se-á intimado o terceiro interessado com o envio da 

correspondência ao endereço declinado nestes autos (CPC, art. 274, 

parágrafo único).

Cumpridas todas as providências indicadas e certificado tudo quanto 

necessário, venham-me os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução,

 Matupá, 05 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57431 Nr: 925-49.2015.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanio Asunção Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozilene Gomes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Processo nº 925-49.2015.811.0111 (Código 57431)

Classe – Assunto: Guarda

Requerente: Ivanio Asunção Souza

 Requerida: Rozilene Gomes Ribeiro

Vistos em correição.

Os autos tramitam há três anos e a parte requerente, apesar de intimada, 

via DJe, por meio de sua procuradora constituída, não comparece nos 

autos desde 2015.

Destarte, intime-se pessoalmente o requerente Ivanio Asunção Souza 

para manifestar prosseguimento no feito, sob pena de extinção por 

abandono.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62621 Nr: 1347-87.2016.811.0111

 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: FBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1347-87.2016.811.0111 (Código 62621)

Classe – Assunto: Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável

Requerente: Francisco Buek Rodrigues

Requerida: Aparecida Fernandes de Oliveira

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Meação de Bens proposta por Francisco Buek Rodrigues em face de 

Aparecida Fernandes de Oliveira, todos qualificados nos autos em 

epígrafe.

Em decisão fundamentada, o Magistrado que me antecedeu indeferiu o 

pedido de justiça gratuita formulado pelo requerente, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito.

Irresignado, o requerente protocolou pedido de reconsideração da 

decisão, cujo pedido foi indeferido.

Intimado, o requerente deixou decorrer o prazo e não recolheu as custas 

processuais.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Francisco Buek Rodrigues promoveu Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/c Meação de Bens em face de Aparecida 

Fernandes de Oliveira, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Indeferido o pedido de justiça gratuita, o requerente, apesar de intimado 

para recolher as custas e taxas processuais, deixou decorrer o prazo, 

sem cumprir a determinação judicial, de modo que o indeferimento da inicial 

e a extinção do feito são medidas impostergáveis.

Isto posto, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 330, IV, do Código de 

Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, I, do mesmo códex.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas processuais, sob 

pena de protesto, comunicando-se ao Departamento de Arrecadação e 

Controle do E. Tribunal Estadual para providências.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69360 Nr: 2399-84.2017.811.0111

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA, 

FLAVIO MARTINS SIMONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Defant Filho EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2399-84.2017.811.0111 (Código 69360)

Classe – Assunto: Arresto

Requerente: Comercial Carapá de Secos e Molhados Ltda

 Requerido: Pedro Defant Filho Eireli-ME

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar proposto 

por Comercial Carapá de Secos e Molhados Ltda (Supermercados 

Machado), neste ato representado pelo, Sr. Flávio Martins Simone, em 

face de Pedro Defant Filho Eireli-ME, qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref. 18).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

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, com fulcro no 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 processuais consoante o termo de acordo (item 4).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73539 Nr: 746-13.2018.811.0111

 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): ROGERIO RODRIGUES MOTA, LUCILENE 

MATOS SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação da 

parte requerida, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67471 Nr: 1294-72.2017.811.0111

 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: ERDA, IRDS, TARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIOLA MORESCHI 

PASSANELI - OAB:21371/O

 Processo nº 1294-72.2017.811.0111 (Código 67471)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente:Estela Rodrigues do Amaral

Executado: Wilson de Mello da Silva

Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente a parte devedora/executada para, em 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e 

das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo.

Fica a parte executada desde já advertida de que somente a comprovação 

de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento.

Registre-se que se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, bem como protestada a 

dívida alimentar.

Anote-se que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

O cumprimento da pena, por sua vez, não exime a parte executada do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Decorridos, diga a parte exequente, em três dias, sobre eventual 

justificação ou ausência dela e, após, abra-se vistas ao Ministério Público.

Cumpridas todas as determinações, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

Em tempo, DETERMINO o desentranhamento da petição de ref. 26 e 

imediata distribuição em apartado, por dependência a estes autos, uma 

vez que se trata de pedido executório cujo rito não se compatibiliza com 

aquele previsto no artigo 528, § 3º, do Código de Processo Civil, objeto de 

pedido precedente da parte exequente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71855 Nr: 3562-02.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. B. F. INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ANTONIO SICHOSKI, JOELMA SOUSA 

DO NASCIMENTO, ELMAR CARLOS SICHOSKI, MARLI TEREZINHA 

SICHOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REIS FRIZON - 

OAB:20221/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3562-02.2017.811.0111 (Código 71855)

Classe – Assunto: Execução

 Requerente: C. B. F. Insumos Agrícolas Ltda

Requerido: Elmar Carlos Sichoski e Outros

Vistos em correição.

 INTIME-SE a parte requerente para emendar a petição inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicando em seu pedido, de forma específica, qual a 

coisa a ser entregue, sob pena de indeferimento, já que o pedido deve ser 

certo e determinado, em regra, e o caso não se enquadra nas exceções 

previstas em lei.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Matupá/MT, 12 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge
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 Cod. Proc.: 16103 Nr: 871-79.2008.811.0030

 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: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, Flávio Dalmolin - 

Prefeito Municipal de Nobres-MT, Roberto Rogério da Silva Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Raimundo Esteves - 

OAB:7255, Carlos Raimundo Esteves - OAB:7255

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora e 

declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do 

art. 487 do CPC.Sem custas processuais e honorárias advocatícios, nos 

termos do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal. Neste ponto, destaco 

que não restou comprovada a má-fé do autor, uma vez que esse propôs a 

ação com base apenas no extrato publicado no Diário Oficial. Sentença 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 19 da Lei nº 

4.717/65.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Nobres/MT.JOSÉ MAURO NAGIB JORGEJuiz 

de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 44886 Nr: 862-10.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani Prestes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na denúncia e condeno ao réu Ernani Prestes da Silva, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 

306, caput e § 1º, inciso II, do CTB, bem como no artigo 14 da Lei Federal 

n.º 10.826/2003. (...) DA PENA DEFINITIVADesta feita, torno a pena 

concreta e definitiva em desfavor de Ernani Prestes da Silva, no patamar 

de 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, como 

pagamento de (20) dias-multa. VALOR DO DIA-MULTAEm razão da 

ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o 

dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.REGIME INICIAL Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 

387, §2º, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33,§2º, alínea 

“c” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início 

ABERTO por se mostrar o mais adequado a hipótese, haja vista o quantum 

da pena estabelecido. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOPresentes os requisitos do art. 

44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de 

direitos, consistente ao pagamento de um salário mínimo a ser depositado 

na conta do Conselho de Segurança do Município de Nobres/MT. DA 

SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIREm atenção ao preceito secundário 

do art. 306 da Lei 9.503/97, SUSPENDO o direito do acusado de dirigir, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, oficie-se ao Detran/MT comunicando.(...) Após, 

certificado o trânsito em julgado arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações legais.Publique-se e Registre-se.Nobres/MT. JOSÉ MAURO 

NAGIB JORGE Juiz de Direito em substituição legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 6739 Nr: 1008-37.2003.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alicinia Querobina Pedrozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287/-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALICINIA QUEROBINA PEDROZO, Cpf: 

41994418168, Rg: 598.260, Filiação: Joaquina Q. de França e Francisco Q. 

Soares. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O EXECUTADO para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo legal.

Resumo da Inicial: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A UNIÃO 

em face de ALICINIA QUEROBINA PEDROZO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Tributária, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1240200088685/2002.

Despacho/Decisão: Registrem-se para sentença.

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, RULIANE DA COSTA 

OLMO, digitei.

Nobres, 06 de abril de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 60441 Nr: 3983-75.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito - Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior José Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para 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.: 61002 Nr: 4235-78.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Ederson Fischer - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 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.: 65202 Nr: 1927-35.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para 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.: 65088 Nr: 1896-15.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Bradesco Adm. de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Dias Oribes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão.

 É o relatório. Decido.

 A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, sendo dispensável, no presente caso, o 

consentimento do réu, já que não há nos autos contestação.

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve o recolhimento dessas.

P.R.I.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 58667 Nr: 3158-34.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Camargo & Cia. Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Defiro o pedido retro.

Aguarde-se em arquivo provisório até manifestação da parte autora.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 61186 Nr: 43-68.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Defiro o pedido retro.

Aguarde-se em arquivo provisório até manifestação da parte autora.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 59289 Nr: 3413-89.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Adm. de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane de França Confessor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Observa-se que o autor foi intimado pessoalmente para cumprir as 

determinações pendentes, contudo esse quedou-se inerte.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do NCPC.

Houve o recolhimento de custas e taxa judiciária, de modo que havendo 

custas remanescentes condeno o autor ao pagamento dessas.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado e cumprida as determinações constantes 

nesta sentença, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19315 Nr: 1987-86.2009.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nobres - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Cezar Antoniácomi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 522,25 (quinhentos e vinte e dois reais e 

noventa e cinco centavos.

 Certifico ainda que decorrido o prazo sem o respectivo pagamento, será 

expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA ATIVA, a 

depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64287 Nr: 1570-55.2017.811.0030

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leocir Hanel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Albuquerque dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/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$ 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):

 Cod. Proc.: 42392 Nr: 151-39.2013.811.0030

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Hanel, Maria Aparecida Dario Hanel

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesuino de Farias - 

OAB:12068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 464,84 (quatrocentos e sessenta e quatro 

reais e oitenta e quatro centavos).

 Certifico ainda que decorrido o prazo sem o respectivo pagamento, será 

expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA ATIVA, a 

depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 43861 Nr: 1967-56.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tamandaré Reparo e Conservação de Equipamentos de 

Mineração

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Elétrica Curitiba- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan Gustavo Busato - OAB:PR 

- 62.319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1967-56.2013.811.0030
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Código: 43861

 SENTENÇA

 Vistos etc.

 Trata-se de ação monitória.

 As partes entabularam acordo (fls. 73/75).

 É o relatório. Decido.

 HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve o recolhimento dessas.

 Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Nobres/MT.

 JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 69040 Nr: 416-65.2018.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurelio Colvero Keller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-A, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de embargos à execução.

É o relatório. Decido.

Dispõe o art. 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscal que não são admissíveis 

embargos do executado antes de garantida a execução.

 No caso em análise, verifico que foram interpostos embargos à execução 

em dissonância do dispositivo acima, bem como não restou demonstrado 

que o(a) embargante não possui bens ou rendas suficientes à garantia 

integral do juízo.

Dessa forma, a medida a ser imposta é a extinção do processo.

Este também é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO 

JUÍZO.

PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC. 1. Discute-se 

nos autos a possibilidade de oposição de Embargos à Execução Fiscal 

sem garantia do juízo nos casos em que o devedor é hipossuficiente. 2. 

"Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma 

do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 

11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos 

embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de 

dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige 

expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à 

execução fiscal" (REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 31.5.2013). 3. Recurso Especial não 

provido. (STJ. REsp 1676138/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 09/10/2017).

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – EXIGÊNCIA DA LEI 

ESPECIAL Nº 6.830/80 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De 

acordo com a regra inserta no § 1º, do art. 16, da Lei nº 6.830/80, a 

garantia do juízo é condição sine qua non para a admissibilidade dos 

embargos à execução fiscal. Diante disso, nada há o que modificar na 

decisão, pois não se pode prosseguir no julgamento dos embargos, 

analisando as demais questões, enquanto não completada a garantia. 

(TJMT. AgR 46637/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, 

Publicado no DJE 23/01/2018).

Ante o exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso I, do CPC.

Condeno o embargante ao pagamento de custas processuais, caso haja.

Publique-se. Registre. Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a baixa na 

distribuição, com as anotações e cautelas de praxe.

Traslade-se cópia aos autos de execução em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 67386 Nr: 2974-44.2017.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Ederson Fischer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Nardini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington Ferreira Alves - 

OAB:24059/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de embargos à execução.

Despacho, à ref.4, determinando a comprovação de hipossuficiência.

 Manifestação do embargante, às ref.8 e9.

É o relatório. Decido.

 I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Tendo em vista as informações dos autos de hipossuficiência da parte 

requerente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos da lei 

1.060/50, podendo ser revogado a qualquer momento se verificada a 

alteração da situação econômica da parte ou demonstrada a inveracidade 

da alegada situação de hipossuficiência.

II – DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Dispõe o §4º, do art. 917, do CPC que não apontado o valor correto ou não 

apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão 

liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de 

execução for o seu único fundamento.

No caso dos autos, o embargante alega excesso de execução, afirmando, 

à fl. 7 – PDF, que efetuou o pagamento de R$ 75.347,75 (setenta e cinco 

mil e trezentos e quarenta e sete reais com setenta e seis centavos), 

contudo esse não indica qual é o valor correto de seu débito, pugnando, à 

fl. 9 – PDF, pela condenação do embargado ao pagamento desse valor.

 Neste sentido, considerando as disposições acima a medida a ser 

imposta é extinção do processo.

 Pelo exposto, com fundamento no art. 917, §4º, I, do CPC, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito.

 Sem custas e honorários advocatícios.

 P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado após, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 42485 Nr: 260-53.2013.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Araújo, Marlisi da Silva Campos, 

Edineia Oliveira dos Anjos Valandro, Gladinir Marie Valandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Jair Fernandes da Silva Júnior - OAB:10.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78069-MG, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84400-MG

 Autos nº: 260-53.2013.811.0030

Código: 42485

 SENTENÇA

 Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença.

 As partes entabularam acordo (fls. 259/260).

 É o relatório. Decido.

 HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Nobres/MT.

 JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

Juiz de Direito em substituição legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21347 Nr: 1822-05.2010.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonathas Cesar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comércio de Calcário Cuiabá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Vieira Podanósqui - 

OAB:27.344/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 519,78 (quinhentos e dezenove reais e 

setenta e oito centavos).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41202 Nr: 1092-23.2012.811.0030

 AÇÃO: Pedido de Resposta ou Retificação da Lei de 

Imprensa->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: Adão Valdinei Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KM Noticias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco 

reais).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44022 Nr: 147-65.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio José de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Rezende dos Santos - 

OAB:MT - 16.428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 1.025,12 (Hum mil, vinte e cinco reais e 

doze centavos).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 51489 Nr: 1658-64.2015.811.0030

 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: Ortília de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos etc. Por se tratar de ação previdenciária, na qual se exige 

realização de perícia médica.Assim, nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designe-se perícia médica em 

consonância com a pauta de perícias a ser realizada nas dependências 

deste Fórum.Para tanto, nomeio como perito o Dr. Vinicius Gatto 

Cavalcante Oliveira, FIXANDO a quantia de R$220,00 (duzentos e vinte 

reais) a título de honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 

305/2014 do ... 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.Em observância ao 

princípio da celeridade processual, intimem-se as partes para 

apresentarem quesitos no prazo de 03 (três) dias.Cientifique-se que o não 

comparecimento da parte autora ao exame pericial acarretará a extinção 

do processo por abandono. Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as 

partes para manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 49014 Nr: 615-92.2015.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raulino Rucker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick S. I. de 

Almeida - OAB:7355-A MT, Fábio Moreira Pereira - OAB:9405/MT

 DECISÃO.

 Vistos, etc.

 Trata-se de busca e apreensão.

 Os autos foram sentenciados, à ref.49.

À ref. 53, pugna o requerido pela concessão de gratuidade da justiça.

 É o relatório.

 Considerando as disposições do Código de Processo Civil, o qual 

determina que o juízo de admissibilidade dos recursos seja realizado pelo 

Tribunal de Justiça, bem como o que dispõe o art. 99, §7º, do CPC, julgo 

prejudicado o pedido de ref. 53.

Intime-se e após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 67909 Nr: 3184-95.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão.

 É o relatório. Decido.

 A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, sendo dispensável, no presente caso, o 

consentimento do réu, já que esse não foi citado.

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve o recolhimento dessas.
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P.R.I.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 66354 Nr: 2480-82.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeson Pereira da Silva, Weberton Cesar de 

Miranda, Paulo Sérgio Barreto Barbosa Félix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 Nos termos da Portaria nº 12/2016/DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para que seja aberta vista ao advogado dos denunciados, para 

manifestar sobre certidão do oficial de justiça de ref.102.,informando a 

não localização de testemunhas arroladas pela defesa.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-47.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO FEITOZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SAHADE DA SILVA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o reclamante foi devidamente intimado 

para comparecer em audiência de conciliação e não compareceu, bem 

como não apresentou documento que justificativa ausência. Dessa forma, 

em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingo o 

processo sem resolução do mérito. Custas pelo reclamante, 

observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos Juizados Especiais. 

Sem honorários advocatícios face às disposições dos art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000154-98.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO PIERRI TEPEDINO (REQUERENTE)

MARA REGINA TAYAR TEPEDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN NOGUEIRA PEGORARO OAB - SP246004 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO GUERRA AGUIAR JUNIOR (REQUERIDO)

JOSE FERNANDO BETETI BARROS (REQUERIDO)

ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS (REQUERIDO)

WILSON DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

JULIANA SANTOS STOPPA (REQUERIDO)

SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI (REQUERIDO)

ALAN TORCHI (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Compulsando os autos verifico que a parte autora 

pugnou pelo cancelamento da distribuição, alegando que houve fora 

distribuído eletronicamente de forma equivocada perante o Juizado 

Especial de Nobres. A desistência da ação por parte do autor impõe a 

extinção do processo sem julgamento de mérito, sendo dispensável, no 

presente caso, o consentimento do réu, já que não houve a citação. Isto 

posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, VIII, do NCPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito, com as devidas baixas. Sem custas e taxa judiciária, a 

teor do que dispõe o art. 55, paragrafo único da lei 9.099/95.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 6991 Nr: 595-16.2006.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Maria Biava

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdirene Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Jorge Marques Ferraz - 

OAB:OAB-GO 13.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Pereira - 

OAB:11.810, Lussivaldo Fernandes de Souza - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do CPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

EXECUTADA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, EFETUE o pagamento do valor informado pela parte 

exequente às fls. 248/250, sob pena de incidência de multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do mesmo e honorários advocatícios, consoante 

disposto no art. 523, §1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31338 Nr: 447-58.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, GISELIA DA 

SILVA ROCHA - OAB:14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31345 Nr: 454-50.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorico Maximo Idefonço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, GISELIA DA 

SILVA ROCHA - OAB:14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31248 Nr: 359-20.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Resende da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, GISELIA DA 

SILVA ROCHA - OAB:14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31416 Nr: 524-67.2013.811.0031
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 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geane Maria da Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 Vistos.

1. Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática, em tese, 

do crime de furto [art. 155 do CP], ocorrido em 27/10/2012, supostamente 

praticado por Geane Maria da Gama em face da vítima Celi Santana de 

Oliveira.

 Desde a confecção do Boletim de Ocorrência (fl. 03), os autos já foram 

remetidos ao Ministério Público e devolvidos a Delegacia de Polícia Civil 

inúmeras vezes sem, contudo, ter ocorrido, nestes quase 05 (cinco) anos, 

nenhum marco interruptivo ou suspensivo do decurso do prazo 

prescricional.

O Ministério Público, ao se manifestar, requereu o arquivamento do 

inquérito policial, em razão da insuficiência de elementos de prova quanto 

à comprovação da autoria delitiva.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Acolho a manifestação ministerial eis que, compulsando os autos, 

constata-se a autoria do delito não restou identificada.

É de se observar que, mesmo com a determinação de arquivamento do 

presente inquérito policial, havendo notícia de novas provas, será 

determinado o seu desarquivamento para realização de novas diligências, 

ex vi do dispositivo contido no artigo 18 do Código de Processo Penal, não 

se constatando, no caso vertente, a coisa julgada. Neste sentido:

STF: “O arquivamento de inquérito policial pela autoridade policial não 

impede, por si só, novas investigações policiais sobre o mesmo fato, 

bastando que, para tanto, se tenha notícia de novas provas” (RT 570/429). 

No mesmo sentido, TJSP: RT 559/299-300.

TAMG: “O despacho que determina o arquivamento do inquérito não faz 

coisa julgada, ante o disposto no art. 18 do CPP. Nada obsta que, 

enquanto não extinta a punibilidade possa o promotor de justiça, ante 

novos elementos de convicção, pedir o desarquivamento do inquérito a fim 

de apreciá-los oferecendo denúncia que deverá ou não ser aceita pelo 

juiz” (RT 733/676).

3. Ante o exposto, com fundamento no art. 18, do CPP, determino o 

arquivamento do presente inquérito policial, sem embargo de 

desarquivamento, se novas provas surgirem.

Cientifique-se o Ministério Público.

Nomeio o Dr. Edivaldo de Sá Teixeira (OAB/MT n. 18.598-O) para receber 

a intimação da ré acerca da sentença, nos termos previstos na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça - 

CNGC, que disciplina em seu art. 1387 que será dispensada a intimação 

pessoal do réu nos casos de sentença extintiva da punibilidade [art. 1387 

- na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato].

 Certificado o trânsito em julgado, oficie-se a Delegacia de Polícia, para as 

anotações pertinentes, e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se 

baixa, inclusive, na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. Intime-se. 

Cumpra-se.

Nortelândia/MT, 06 de setembro de 2017

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30699 Nr: 612-42.2012.811.0031

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Carlos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 18, do CPP, determino o 

arquivamento do presente inquérito policial, sem embargo de 

desarquivamento, se novas provas surgirem.Cientifique-se o Ministério 

Público.Nomeio o Dr. Edivaldo de Sá Teixeira (OAB/MT n. 18.598-O) para 

receber a intimação da ré acerca da sentença, nos termos previstos na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça - 

CNGC, que disciplina em seu art. 1387 que será dispensada a intimação 

pessoal do réu nos casos de sentença extintiva da punibilidade [art. 1387 

- na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato]. Certificado o trânsito em julgado, oficie-se a 

Delegacia de Polícia, para as anotações pertinentes, e, em seguida, 

arquivem-se os autos, dando-se baixa, inclusive, na distribuição.Publicada 

com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. Intime-se. 

Cumpra-se.Nortelândia/MT, 06 de setembro de 2017Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 122 Nr: 37-98.1993.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A- Basa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Luiz Stella, Benedita da Silva Duarte, 

João Carlos da Silva Duarte, Wilian Antonio Duarte, Rafael Duarte 

Azadinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darley Aparecido Carrijo - 

OAB:MT 24.306-O, Elói Contini - OAB:MT22.841/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3500-B

 INTIMO o autor, através de seu procurador, DR. ELÓI CONTINI-OAB/MT. 

22841-A, para requerer o que entender de direito no prazo de 

15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 5993 Nr: 495-95.2005.811.0031

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Barbosa Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, para que, através do seu advogado, Drª, CLAUDIA 

AQUINO DE OLIVEIRA - OAB/MT. 7.230, manifeste o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-09.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIMPIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000011-09.2018.8.11.0031 REQUERENTE: JOAO OLIMPIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente 

impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. NORTELÂNDIA/MT, 9 de abril de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000052-10.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE RODRIGUES 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:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000052-10.2017.8.11.0031 REQUERENTE: LEIDIANE RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para que, 

querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 9 de abril de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-30.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN FERREIRA LOPES (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 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000083-30.2017.8.11.0031 REQUERENTE: LUAN FERREIRA LOPES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para que, querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 9 de abril de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-37.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROMERO DE SOUZA UCHOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000035-37.2018.8.11.0031 REQUERENTE: LUIZ ROMERO DE SOUZA 

UCHOA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer, com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de 

Urgência, ajuizada por Luiz Romero de Souza Uchoa, em face de Oi S.A. 

Alega o Promovente, em síntese, que contratou serviços de telefonia e 

internet junto a Promovida, porém os serviços foram interrompidos sem 

aviso prévio, gerando prejuízos uma vez que todas os débitos estão 

quitados. No id nº 12382367, o autor apresentou emenda à inicial, 

requerendo a desconsideração do pedido de tutela de urgência, 

prosseguindo a ação nos demais termos. É o breve relatório. Fundamento 

e decido. Recebo a inicial e sua peça de emenda, retirando da pauta de 

analise o pedido de tutela de urgência. Determino a remeça dos autos à 

conciliadora, com o escopo de que designe e realize audiência de 

conciliação no presente feito. Designada a data da audiência de 

conciliação, intimem-se as partes, constando que o prazo legal, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação. Advirta-se os requeridos quanto 

as consequências do seu não comparecimento à audiência de conciliação 

(arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95 e enunciado nº 78 do FONAJE). 

Advirta os requeridos, ainda, que a correspondência ou contrafé recebida 

no seu endereço é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o 

seu recebedor (enunciado nº 5 – FONAJE). Notifique-se a parte autora, 

constando da intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na 

forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 9 de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-37.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA LINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000089-37.2017.8.11.0031 REQUERENTE: ELISA LINA DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando que a justificativa 

apresentada pela parte requerida (id nº 12391356) elencou apenas a 

inconsistência de dados bancários para a efetivação do pagamento do 

acordo, bem como por verificar que a parte autora sanou o vício apontado 

pela requerida, trazendo novo dados, não vejo motivo para justificar o 

prolongamento do prazo de pagamento pactuado entre as partes, razão 

pela qual determino a intimação da requerida para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, cumpra os termos do acordo. Decorrido o prazo, sem 

manifestação da requerida, intime-se a parte requerente para que, 

querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os 

autos conclusos. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 9 de abril de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-60.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES DO ESPIRITO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010034-60.2016.8.11.0031 REQUERENTE: MARIA MENDES DO ESPIRITO 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para 

que, querendo, apresente impugnação aos embargos de declaração no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 9 de abril 

de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-38.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA LETICIA MENDES DA SILVA QUINTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000076-38.2017.8.11.0031 REQUERENTE: AMANDA LETICIA MENDES DA 

SILVA QUINTEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se 

a parte autora para que, querendo, apresente impugnação aos embargos 

de declaração no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às providências. 

NORTELÂNDIA/MT, 9 de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-86.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000034-86.2017.8.11.0031 REQUERENTE: LUCIVANIA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Primeiramente, defiro à Promovente os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, ss., CPC/2015. 

Certificada a tempestividade do recurso interposto, recebo o recurso em 

efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, intime-se o 

recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 

10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem 

manifestação, independentemente de conclusão, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às 

providências. NORTELÂNDIA/MT, 9 de abril de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-67.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETE EUGENIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000087-67.2017.8.11.0031 REQUERENTE: JOSINETE EUGENIA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando 

que aparte autora reconheceu o pagamento do débito pela requerida (id nº 

11908710), determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos conforme documento incluído no id 

nº 11888906, em favor da autora, cujas informações bancárias 

encontram-se na petição do id nº 11908710. Após, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 9 de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-16.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY JEFFERSON DE ALMEIDA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANILTON GONCALVES OAB - MT23502/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000017-16.2018.8.11.0031 REQUERENTE: JONNY JEFFERSON DE 

ALMEIDA DOURADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. 

Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente impugnação à 

contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às providências. 

NORTELÂNDIA/MT, 9 de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-67.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010040-67.2016.8.11.0031 REQUERENTE: EDVALDO HENRIQUE DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos. I - Retifique-se a autuação, fazendo-se 

constar que o processo encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, tendo como exequente EDVALDO HENRIQUE DA SILVA e 

executado OI S/A. II – Em seguida, INTIME-SE o executado, através de 

seu(sua) patrono(a) constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo, consoante 

disposto no art. 523, §1º, do NCPC. III - Se decorrido o prazo acima sem 

que haja notícia de pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

credora para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, 

acrescendo a multa legal de 10% (dez por cento). IV - Em sendo efetuado 

pagamento parcial no prazo consignado, a multa prevista incidirá sobre o 

restante (art. 523, § 2º, NCPC). V - Não sendo efetuado tempestivamente 

o pagamento e, apresentada a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE 

o necessário à penhora de bens da parte executada (art. 523, § 3º, 

NCPC). VI - Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 9 de abril de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-66.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUSA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000046-66.2018.8.11.0031; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/
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[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DE 

SOUSA CHAVES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar, ajuizada por Maria de 

Souza Chaves em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A. Alega o promovente, em sua peça inicial, que foi surpreendido com 

uma cobrança no valor de R$ 228,58 (duzentos e vinte e oito reais e 

cinquenta e oito centavos), todavia alega que não consumiu o total de 

energia informado pela requerida. Assenta, por fim, que tal cobrança 

revela-se inteiramente ilegítima, motivo pelo qual ajuizou a presente ação 

buscando, em sede de tutela provisória de urgência antecipada, seja 

determinado que a promovida se abstenha de interromper o fornecimento 

de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como se abstenha 

de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugna 

pela condenação da promovida em indenizá-lo pelos danos morais que 

alega ter sofrido. É a síntese do essencial. Fundamento e Decido. A tutela 

de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do 

Código de Processo Civil de 2015, e tem como requisitos concomitantes 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. No entanto, de acordo com o enunciado nº 163 

do FONAJE, tais procedimentos, requeridos em caráter antecedente, são 

incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais. Vejamos o teor do 

referido enunciado, in verbis: ENUNCIADO 163 - Os procedimentos de 

tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista 

nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos 

Juizados Especiais (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG) Não obstante, 

tal fato não é capaz de afastar a entrega da tutela jurisdicional preliminar 

diante de patente necessidade demonstrada nos autos pela parte, daí por 

que, pelo princípio da fungibilidade, passo a analisar o pedido de tutela 

antecipada com base nas regras e disciplinas da tutela de evidência (art. 

311, CPC/2015), a qual comporta trânsito nos Juizados Especiais, cuja 

redação é a seguinte: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Em um juízo de sumária 

cognição, entendo que o pleito do promovente merece deferimento. Com 

efeito, ao se analisar os documentos que acompanham a inicial, 

constata-se que os mesmos reproduzem os fatos ventilados pelo 

promovente, notadamente no que tange a alegada irregularidade no 

faturamento do consumo, restando, pois, presente, a evidente 

probabilidade de seu direito. Ademais, também se faz presente o perigo de 

dano, uma vez que, caso não seja pago, será suspenso o fornecimento 

de energia elétrica em sua residência, o que lhe traria prejuízos tamanhos, 

tendo em vista que a energia elétrica é um bem essencial à vida do ser 

humano. Por fim, registre-se a inexistência do perigo de irreversibilidade 

do provimento antecipatório, com fundamento no art. 300, § 3º, do 

CPC/2015. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 300, do CPC/2015, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, a fim de determinar que a 

promovida se abstenha de suspender fornecimento de energia elétrica à 

unidade consumidora da promovente, qual seja, 6/794233-7, bem como 

inserir o nome do autor nos cadastros de serviços de proteção ao crédito, 

em razão tão somente do débito que ora se discute. Ademais, tratando de 

clara relação de consumo e diante da patente facilidade na produção de 

prova pela Promovida para contestar os pedidos exordiais e, sobretudo, 

pela hipossuficiência técnica da Promovente, inverto o ônus da prova em 

favor da Promovente, com arrimo no art. 6º, VIII, CDC. Cite-se e 

notifique-se a promovida de todo o teor da presente ação, bem como para 

que compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta 

Comarca, para audiência de conciliação em data a ser designada pelo 

senhor conciliador. Advirta-se a promovida quanto as consequências do 

seu não comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da 

Lei n.° 9.099/95 e enunciado nº 78 do FONAJE). Notifique-se o 

promovente, constando da intimação que sua ausência implicará extinção 

do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar 

que é necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4 º, da Lei n° 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Intimem-se e se cumpra. Nortelândia-MT, 09 de 

abril de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-08.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANY MEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Numero do Processo: 

1000024-08.2018.8.11.0031 REQUERENTE: NAIANY MEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada 

por Naiany Meira de Souza, em face de Telefônica S.A. Alega a 

Promovente, em síntese, que foi surpreendida com uma restrição de 

crédito, oriunda de um débito junto a requerida. Aduz que, embora esteja 

sendo cobrado, não celebrou o contrato citado na inicial com a requerida, 

requerendo em sede de tutela de urgência a exclusão do seu nome dos 

serviços de proteção ao crédito e, no mérito, a condenação da promovida 

a indenizá-la pelos danos morais que alega ter sofrido. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está 

disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, e tem como 

requisitos concomitantes 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. No entanto, de acordo com 

o enunciado nº 163 do FONAJE, tais procedimentos, requeridos em 

caráter antecedente, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados 

Especiais. Vejamos o teor do referido enunciado, in verbis: ENUNCIADO 

163 - Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter 

antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são 

incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais (XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG) Não obstante, tal fato não é capaz de afastar a 

entrega da tutela jurisdicional preliminar diante de patente necessidade 

demonstrada nos autos pela parte, daí por que, pelo princípio da 

fungibilidade, passo a analisar o pedido de tutela antecipada com base nas 

regras e disciplinas da tutela de evidência (art. 311, CPC/2015), a qual 

comporta trânsito nos Juizados Especiais, cuja redação é a seguinte: Art. 

311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou 

o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente. Pois bem! Em um juízo de sumária 

cognição, entendo que os requisitos para o deferimento do pedido de 

tutela de evidência estão presentes. A probabilidade do direito está 

evidente uma vez que, conforme consta nos autos, a requerida inseriu o 
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nome do autor nos cadastro de proteção ao crédito (id nº 11910229). 

Ademais, como se vê da certidão de negativação que acompanha a inicial, 

a autora conta tão somente com a restrição sub judice, encontrando-se 

em patente impossibilidade de realizar atos da vida civil que necessitam de 

seu nome sem qualquer mácula, restando, pois, solar, o perigo de dano. 

Ressalte-se, por fim, a inexistência do perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipatório, nos termos do art. 300, § 3º, CPC/2.015, 

porquanto a qualquer tempo, inclusive, por ocasião do julgamento 

meritório, este provimento pode vir a ser revogado e a inscrição 

novamente inserida, não resultando em qualquer prejuízo a promovida. 

Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do 

julgamento meritório, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, para determinar à requerida que proceda com o necessário 

para efetuar a exclusão dos órgãos de proteção ao crédito do nome da 

autora tão somente em relação ao contrato nº 0284140088, no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no importe 

de R$ 100,00 (cem reais). Lado outro, tratando-se claramente de relação 

de consumo, determino a inversão do ônus da prova em favor da 

Promovente, incumbindo à Promovida, portanto, o ônus probatório, 

arrimado no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências: a) Cite-se e notifique-se a Promovida de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, para audiência de conciliação a 

ser realizada em data designada pelo senhor conciliador, conforme sua 

pauta. b) Advirta-se a Promovida quanto as consequências do seu não 

comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 

9.099/95 e enunciado 78 do FONAJE). c) Notifique-se a Promovente para 

tomar as providências pertinentes, constando da intimação que sua 

ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das 

partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a 

pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo por procurador 

com poderes especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° 

estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser 

assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma 

individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da 

Lei n° 9.099/95). d) Intimem-se e se cumpra expedindo o necessário. 

Nortelândia/MT, 09 de abril de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-46.2014.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JORGE FALCAO SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Processo: 

8010033-46.2014.8.11.0031; Valor causa: R$ 1.651,32; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, CHEQUE]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FERNANDO JORGE FALCAO SILVA FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

AUGUSTO CESAR E SILVA Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

promovido por Fernando Jorge Falcão Silva Ferreira, em face de Augusto 

Cesar e Silva, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e 

outro, o executado se manifestou nos autos no id nº 9647860, 

apresentando proposta de pagamento do débito de forma parcelada. 

Instado a se manifestar a exequente concordou com os termos da 

proposta (id nº 11865772). Vieram os autos conclusos. Decido. De início, 

anoto que o parcelamento do débito na ação de execução é permitido pelo 

Novo Código de Processo Civil, em seu art. 916, vejamos: Art. 916. No 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês. Destarte, sendo a proposta avaliada e acolhida pela parte exequente, 

defiro o parcelamento da dívida, devendo o executado juntar o 

comprovante de depósito de todas as parcelas do débito nestes autos a 

fim de comprovar o pagamento. Intimem-se a partes desta decisão. Faça 

constar na intimação que o não pagamento de qualquer prestação, 

acarretará as sanções previstas no art. 916, § 5º, incisos I e II, do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Nortelândia-MT, 09 de abril de 2018. 

Marina Carlos França Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59792 Nr: 293-81.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR SILVERIO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:19819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente, acerca da perícia médica 

agendada para o dia 28 de abril de 2018 às 09:00 horas, no consultório do 

médico Guilherme José Fiebrantz Pinto, localizado na Rua Antonio Alves 

da Silva, nº 12, (Clínica Plena Saúde) Cidade: Nova Canaã do Norte/MT, 

devendo comparecer munido de documentos pessoais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 27079 Nr: 66-19.2003.811.0090

 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): WILSON CARGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9.982-B/MT, JAYME RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - 

OAB:MT-3735, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 INTIMAÇÃO d o devedor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do montante da condenação, R$ 46.084,68 (quarenta e seis 

mil, oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) sob pena do 

acréscimo de multa e honorários advocatícios, cada um no valor de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, “caput” e § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49088 Nr: 406-40.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente, acerca da perícia médica 

agendada para o dia 21 de abril de 2018 às 08h30min., no consultório do 

médico Guilherme José Fiebrantz Pinto, localizado na Rua Antonio Alves 

da Silva, nº 12, (Clínica Plena Saúde) Cidade: Nova Canaã do Norte/MT, 

devendo comparecer munido de documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59795 Nr: 295-51.2018.811.0090

 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: WYLLEN FERREIRA DE SOUZA , ELISA DIAS 

MARQUES, VINYCIUS FERREIRA DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DE VEREADORES DE NOVA CANAÃ DO NORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11324/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar pretendido pela parte 

impetrante por não haver, por ora, demonstração de direito líquido e certo 

e de ilegalidade ou abuso de poder, com fundamento no art. 71 da Lei 

Municipal nº 65/91 e art. 2º da Lei Municipal nº 1.123/17 c.c. o Recurso 

Extraordinário 565.714-1/SP do STF, o Rcl 6266 MC do TST, o EED- 

RR-14878/2002-900-02-00.5 do TST e o AR - 26089-89.2010.5.00.0000 do 

STF. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se e notifique-se a autoridade 

apontada por coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que entender necessárias, esclarecendo, principalmente, se 

do ato administrativo existe a possibilidade de interposição de recurso com 

efeito suspensivo, independentemente de caução, na forma do art. 5º, 

inciso I, da Lei 12.016/09, e, em caso positivo, se tal recurso foi manejado. 

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos para 

que, querendo, ingresse no feito, conforme preconizado no artigo 7º, 

inciso II, da Lei 12.016/09. Após, com ou sem as informações, 

certifique-se e dê-se vistas dos autos ao ilustre presentante do Ministério 

Público. Após, venham-me os autos conclusos. Intimem-se. Em razão do 

reduzido número de servidores nesta unidade judicial, sirva a presente 

decisão como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário.Decisão prolatada às 12h36 do dia 

06/04/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60354 Nr: 535-40.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

[...] O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60279 Nr: 479-07.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

NOVA CANAÃ DO NORTE-MT, ODAIR FORMIGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:22577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que não houve pedido do benefício da justiça gratuita na 

petição inicial, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao recolhimento das custas e 

taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 

456, § 1º, da CNGC.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58837 Nr: 2240-10.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVAN MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, CENTRO 

BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO 

DE EVENTOS - CEBRASPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIROZ - OAB:14843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não 

haver demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito 

existir e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do art. 300, “caput”, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intimem-se 

da presente decisão e, por meio do mesmo mandado, citem-se os 

requeridos para CONTESTAR a ação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

335 do NCPC), consignando-se expressamente a advertência a que se 

refere o art. 344 do citado diploma normativo. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se o autor para impugnação, no prazo legal.Decorridos os 

prazos, certifique-se.Em razão do reduzido número de servidores desta 

unidade judicial, sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e 

CARTA PRECATÓRIA. Cumpra-se COM URGÊNCIA.Decisão prolatada às 

10h51 do dia 09/04/2018, dada a urgência que o caso requer por 

prioridade legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56742 Nr: 1198-23.2017.811.0090

 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: EMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:19819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - RELATÓRIO

 Trata-se de ação de abertura de inventário proposta por EUFRAGNER 

MOURA COSTA em razão do falecimento de sua esposa CLEIDE KUFFEL.

Segundo a inicial, o casal tem 01 (uma) filha menor e o espólio é composto 

por valores em pecúnia depositados junto à instituição financeira SICREDI, 

01 (um) imóvel e 10% (dez por cento) de participação societária na 

empresa D. L. KALSING & KUFFEL LTDA.

Após apresentar o plano de partilha, o autor requer a expedição de alvará 

judicial para venda da cota pertencente à falecida da referida empresa.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Pedido da parte autora merece acolhimento.

A alienação de bens é uma das incumbencias do inventariante, com a 

devida autorização do juiz, após ouvido os interessados, nos termos do 

art. 619 do NCPC.

Ademais, não há, em princípio, nenhum prejuízo na autorização da venda 

do referido bem da herdeira, a qual está devidamente assistida pelo 

genitor, ora inventariante, tendo em vista que o valor arrecadado deverá 

ser depositado em conta judicial com a devida prestação de contas.
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III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO a expedição de alvará judicial, autorizando a 

venda da cota parte pertencente à falecida da empresa D.L. Kalsing & 

Kuffel Ltda, correspondente a 10% (dez por cento), devendo o valor 

arrecadado ser depositado integralmente em conta judicial vinculada ao 

presente feito.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

 Expeça-se o alvará judicial com validade de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 1.162 da CNGC.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

apresente prestação de contas com o comprovante de depósito ou, caso 

não tenha ocorrido a venda, apresente justificativa.

No mais cumpra-se a decisão de fl. 27 - Ref: 04.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57726 Nr: 1732-64.2017.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS ROBERTO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA VIVIANE DA SILVA - 

OAB:9465/O

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito com fundamento no art. 

924, inciso II, do NCPC. Condeno a parte executada em custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Condeno, outrossim, a parte 

executada em honorários advocatícios, estes fixados em:a) 10% (dez por 

cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for de 

até 200 (duzentos) salários-mínimos;b) 8% (oito por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 200 

(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;c) 5% 

(cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos;d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do 

proveito econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 

100.000 (cem mil) salários-mínimos; oue) 1% (um por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico for superior a 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos.Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a 

V, do NCPC, observada a suspensão da exigibilidade anteriormente 

declinada para o caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita.Caso a 

condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido 

pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 

I do § 3º, do citado art. 85 do NCPC, a fixação do percentual de honorários 

deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do NCPC.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-39.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BRAN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARAL PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO BUDKE LAGE OAB - MT0014710S-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010000-39.2015.8.11.0090; Valor causa: R$ 4.679,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: PEDRO BRAN DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

AMARAL PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME Vistos. Defiro o pleito retro. 

Expeça-se alvará judicial para levantamento da verba depositada pela 

parte reclamada. Proceda-se a Secretaria Judicial com as providências 

necessárias ao levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta 

indicada. Após o encaminhamento do alvará eletrônico ao Departamento 

da Conta Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se a parte 

reclamada para pagar o débito devidamente atualizado da diferença no 

prazo de 15 (quinze) dias, o débito acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e de honorários advocatícios também de 10% (dez por cento), na 

forma do art. 523, § 1º, do NCPC. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. 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. 

Nova Canaã do Norte, 03 de abril de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73217 Nr: 769-53.2017.811.0091

 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): Willian Sampaio Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: franssiely - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE - OAB:19968/O

 Código 73217 - Autos n. 769-53.2017.811.0091 SENTENÇA Vistos em 

correição. O Ministério Público, na data de 18 de maio de 2017, no uso de 

suas atribuições legais e constitucionais, lastreado em Inquérito Policial, 

apresentou denúncia contra WILLIAN SAMPAIO ALMEIDA, qualificado na 

peça inicial, como incurso no artigo 33, caput, da Lei N. 11.343/06 e com 

arrimo nos fatos que seguem (fls. 04/06). Narra a denúncia que o réu, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 

guardava e/ou tinha em depósito aproximadamente 16.6 gramas de 

cocaína. DISPOSITIVO: Do exposto e de tudo mais que consta dos autos, 

considerando que a prova carreada fornece base relevante para um 

decreto condenatório, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida 

na denúncia para CONDENAR WILLIAN SAMPAIO ALMEIDA como incurso 

nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. REGIME DE 

CUMPRIMENTO DE PENA Com fundamento no artigo 33, §3°, e artigo 59, 

todos do Código Penal, e tendo em conta que parte das circunstâncias 

judiciais foram valoradas negativamente, bem como que o condenado se 

dedica a atividades criminosas, deverá iniciar o cumprimento da pena 

privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime FECHADO. 

Em atenção ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, que 

determina o cômputo do tempo de prisão preventiva, quando da fixação do 

regime, noto que o tempo de custódia provisória em nada irá alterar o 

regime prisional a ser fixado. Incabível a substituição da pena privativa de 

liberdade e a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o 

denunciado não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das 

benesses (art. 44, inc. I e III c/c art. 77, inc. II e III, ambos do CP). Expeça a 

Secretaria o necessário. Tudo cumprido, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 6 

de abril de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74284 Nr: 1350-68.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553
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 Intime-se o advogado do denunciado para apresentação de alegações 

finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67178 Nr: 516-36.2015.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67178 – Autos n. 516-36.2015.811.0091 SENTENÇA Vistos em 

correição. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e para 

conceder definitiva a guarda de ELEN DE OLIVEIRA FARIAS ao autor 

EUCINEI DE ABREU FARIAS. Expeça-se o necessário, independentemente 

do trânsito em julgado. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º. Dê-se ciência 

ao Ministério Público. Ao arquivo, oportunamente. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde, 02 de abril de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº11/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de 

Direito Diretor do Foro da Comarca de Nova Ubiratã, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no Edital n. 01/2018/DF, que tornou público o 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliadores, no âmbito da 

Comarca de Nova Ubiratã;

CONSIDERANDO a necessidade de coordenação, operacionalização, e 

acompanhamento do Processo Seletivo;

RESOLVE:

ART. 1º - DESIGNAR, para compor a Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo para Credenciamento de Conciliadores, os membros abaixo 

relacionados:

Presidente: Glauber Lindiardi Strachicini, Juiz de Direito Diretor do Foro;

Secretária – Solange Lemos da Rosa, Gestora Geral;

Membros: Joriel Xavier de Campos, Gestor Administrativo e Railson Silva 

Barbosa, Assessor de Gabinete II.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Nova Ubiratã/MT, 09 de abril de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito Diretor do Foro

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA O CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES 

PARA A COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

EDITAL nº04/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Nova Ubiratã - MT, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade com o 

disposto no Edital nº01/2018/DF, torna público A DATA E LOCAL PARA 

APLICAÇÃO DAS PROVAS para a Seleção de Credenciamento para 

Conciliador – Cadastro de Reserva – Comarca de Nova Ubiratã.

2. DO LOCAL E DATA DA PROVA

 2.1. A prova será aplicada na ESCOLA ESTADUAL 19 DE DEZEMBRO, 

Rua Maranhão, 1550, Centro Nova Ubiratã - MT CEP: 78888-000, no dia 15 

de abril de 2018, das 13h00min as 17h00min.

 2.2. O candidato deve comparecer ao local designado para realização 

das provas com antecedência mínima de meia hora do horário fixado para 

seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, e de 

documento de identidade original.

2.3 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das 

provas após o horário fixado para seu início.

2.4 Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por 

Comando Militar, Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação 

ou Corpo de Bombeiro Militar; carteira expedida por órgão fiscalizador de 

exercício profissional (ordem, conselho etc.); passaporte brasileiro; 

certificado de reservista; carteira funcional expedida por órgão público 

que, por lei federal, valha como identidade; carteira de trabalho e 

previdência social; carteira nacional de habilitação (somente o modelo 

aprovado pelo artigo 159 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, e 

dentro do prazo de validade).

 2.5 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de 

realização das provas, documento de identidade original, por motivo de 

perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro 

de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias.

Cumpra-se.

 Publique-se este edital no local de costume.

Nova Ubiratã -MT, 09 de abril de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54306 Nr: 116-71.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAU DA SILVA AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISAU DA SILVA AQUINO, Cpf: 

02243090309, Rg: 6006922, Filiação: Maria das Graças Pereira da Silva e 

Isaias de Aquino, data de nascimento: 23/08/1986, brasileiro(a), natural de 

Lago da Pedra-MA, convivente, prancheiro. 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 arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 20 de dezembro de 2014, por volta das 00:30 

min, na residência n.º 30 da Colônia ST Madeiras, Distrito de Santa 

Terezinha neste Município de Nova Ubiratã-MT, o denunciado ISAÚ DA 

SILVA AQUINO, em desacordo com determinação legal, mantinha consigo 

uma espingarda calibre 28, marca Rossi, com numeração ilegível e 02 

(dois) cartuchos calibre 28. Conforme narrativa inclusa nos autos, os 

agentes da Polícia Militar foram informados que no dia 19 de dezembro de 

2014, por volta das 22:00 min, o denunciado disparou arma de fogo na 

residência acima referida. Ante o comunicado, a guarnição dirigiu-se até o 

local mencionado onde encontraram a arma de fogo ora aludida. Após 

exame de eficiência de arma de fogo e munição constatou-se que ambas 

eram eficientes para a realização de disparos. Pelos motivos expostos o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou ISAU DA SILVA 

AQUINO, como incurso nas penas dos Artigos 12 e 15 da Lei n.º 

10.826/2003.

Despacho/Decisão: PROCESSO N. 116-71.2015.811.0107 (54306)I – A 

versão da denúncia, quanto aos fatos, está apoiada em elementos de 

provas constantes no inquérito policial, mormente no auto de prisão em 

flagrante (fl. 07), depoimentos (fls. 09-14), confissão do acusado (fls. 

17-19), boletim de ocorrência (fl. 23), auto de apreensão (fl. 26), bem 

como no laudo pericial (fls. 36-40).II – Nesse contexto, não sendo possível 

se concluir, de modo insofismável, pela manifesta improcedência das 

acusações, e não ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra AISAU DA SILVA AQUINO, 

tendo-o provisoriamente como incurso nas sanções do art. 12 e 15, da Lei 

n. 10.826/2003.III – Comunique-se o recebimento da denúncia ao Cartório 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 602 de 706



Distribuidor, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia 

responsável pelo inquérito policial, e alimente-se o banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).IV – Cite-se o réu para, 

no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, oportunidade em que 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.V - Acaso o réu, devidamente citado, não constitua defensor, 

retornem os autos conclusos para nomeação de profissional, por meio da 

assistência judiciária gratuita, ou às expensas do próprio acusado, se 

presente a hipótese do art. 263, parágrafo único, do CPP.VI – A 

providência prevista no item anterior deverá ser adotada desde logo se o 

réu, por ocasião da citação, em consonância com a previsão do item 

7.5.1.4 da CNGC, declarar que não pretende ou não possui condições de 

constituir advogado.VII – No tocante à requisição de antecedentes 

criminais do acusado (promoção do Ministério Público, fl. 04), defiro 

apenas nos estritos do item 7.5.1 da CNGC, III, consoante a redação 

introduzida pelo Provimento 019/2012-CGJ, in verbis (grifou-se):7.5.1 – Ao 

receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará:(...)III – a 

solicitação de informações sobre os antecedentes do acusado ou 

querelado ao Juízo do lugar de sua residência, à Superintendência do 

Sistema Prisional do Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto 

de Identificação do Estado e consulta ao Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC), se devidamente comprovado pelo Ministério Público ou 

Querelante a impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento da 

denúncia ou queixa-crime.”(...)Outras certidões de antecedentes criminais, 

saliento, poderão ser diretamente requisitadas pelo Ministério Público, no 

uso dos poderes que lhe são conferidos pelo art. 26, I, “b” e IV, da Lei nº 

8.625/93, bem como pelo art. 129, VIII, da Constituição Federal.Nova 

Ubiratã/MT, 04 de abril de 2015.JACOB SAUER,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, AMANDA ROCHA 

VERNI, digitei.

Nova Ubiratã, 06 de abril de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65049 Nr: 1748-64.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENICE REIS DA SILVA, JOSE AURELIO ZILLI, 

Osvaldo Schmidt, EDELTRAUDE MARIA ZILLI, VERA LUCIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. 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".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64666 Nr: 1566-78.2017.811.0107

 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 BASSO, Edson Basso, Edna Maria 

Renostro Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. 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".

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57954 Nr: 324-21.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BATISTA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL BATISTA BRITO, Filiação: Marli 

Batista Brito e Pedro Rosa Brito, data de nascimento: 18/12/1993, 

brasileiro(a), natural de São Leopoldo-RS, solteiro(a), prancheiro. 

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 27 de janeiro de 2016, por volta das 16:00 min, 

na rua Santa Catarina, no Centro deste Município de Nova Ubiratã-MT, o 

denunciado RAFAEL BATISTA BRITO, adquiriu em proveito próprio, uma 

motocicleta da cor preta, marca Honda, modelo Titan, sem placa e com 

adulteração no chassi. Ao realizar rondas nesta urbe, a guarnição da 

Polícia Militar deparou-se com o veículo mencionado, sendo que no ato da 

abordagem do condutor, constatou-se tratar-se de objeto de furto/roubo. 

Ao ser indagado o denunciado informou que havia recebido a motocicleta 

de um amigo, de alcunha “Maranhão”, e informou ainda que tinha 

conhecimento da origem ilícita do bem, o qual, segundo ele, fora 

furtado/roubado no Município de Paranatinga-MT

Despacho/Decisão: Vistos.I – A versão da denúncia, quanto aos fatos, 

está apoiada em elementos de provas constantes no inquérito policial, 

mormente na portaria da Autoridade Policial, boletim de ocorrência, 

depoimento da vítima, bem como no relato de testemunhas.II – Nesse 

contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, pela 

manifesta improcedência das acusações, e não ocorrendo qualquer das 

hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra 

RAFAEL BATISTA BRITO, tendo-o provisoriamente como incurso nas 

sanções do art. 180, caput, do Código Penal.III – Comunique-se o 

recebimento da denúncia ao Cartório Distribuidor, ao Instituto Estadual de 

Identificação e à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial, e 

alimente-se o banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).IV – Cite-se o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder à acusação, oportunidade em que poderá arguir preliminares e 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.V - 

Acaso o réu, devidamente citado, não constitua defensor, remetam-se os 

autos ao nobre Defensor Público desta Comarca, para providências 

cabíveis.VI – A providência prevista no item anterior deverá ser adotada 

desde logo se o réu, por ocasião da citação, em consonância com a 

previsão do item 7.5.1.4 da CNGC, declarar que não pretende ou não 

possui condições de constituir advogado.VII – No tocante às requisições 

de antecedentes criminais do acusado (promoção do Ministério Público), 

indefiro as diligências, em nome da necessidade de otimização do trabalho 

judicial, uma vez que as certidões poderiam ter sido diretamente 

requisitadas pelo Ministério Público, no uso dos poderes que lhe são 

conferidos pelo art. 26, I, “b” e IV, da Lei nº 8.625/93, bem como pelo art. 

129, VIII, da Constituição Federal.Nesse sentido, vale ressaltar o teor do 

item 7.5.1, III, da CNGC (grifou-se):7.5.1 – Ao receber a denúncia ou a 

queixa-crime, o Juiz determinará:(...)III – a solicitação de informações 

sobre os antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do lugar de sua 

residência, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas 

de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), se devidamente 

comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de 

fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou queixa-crime.”(...)VIII - 

Intime-se o Ministério Público.

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, AMANDA ROCHA 

VERNI, digitei.

Nova Ubiratã, 06 de abril de 2018
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Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55135 Nr: 474-36.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEIN NET PROVIMENTO DIGITAL LTDA-ME, 

ADRIANO FERREIRA DA SILVA, BERTOLINO RICARDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): STEIN NET PROVIMENTO DIGITAL 

LTDA-ME, CNPJ: 07011549000120, Inscrição Estadual: 132800071. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de STEIN NET PROVIMENTO DIGITAL 

LTDA-ME, ADRIANO FERREIRA DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IRREGULARIDADE DE 

ESCRITURAÇÃO., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 5523/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 26.709,38

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55105 Nr: 454-45.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPLEMENTO ARTEFATOS DE MADEIRA 

LTDA - EPP, Carlos Roberto de Araujo, ELISIONETE DO ROCIO GUILHERME 

DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPLEMENTO ARTEFATOS DE 

MADEIRA LTDA - EPP, CNPJ: 04525221000134, Inscrição Estadual: 

132020947. 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: 09/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMPLEMENTO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP, CARLOS 

ROBERTO DE ARAUJOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9124/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 18.188,94

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51244 Nr: 592-80.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO LUIS BRATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 

DIAS, COMPROVE O PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61915 Nr: 337-83.2017.811.0107

 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: FD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAHD, CJH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE BUSSOLARO - 

OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elna Cristina Viegas das 

Neves - OAB:20978, SERGIO HEMING - OAB:2869, SÉRGIO HEMING 

JUNIOR - OAB:20.865/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52729 Nr: 527-51.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARACI DOS SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUARACI DOS SANTOS ALVES, Cpf: 

53497112100, Rg: 1496356-6, Filiação: Alair Alves e Judithe de Fátima dos 

Santos, data de nascimento: 30/08/1976, brasileiro(a), natural de 

Clevelândia-PR, casado(a), comerciante. 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 19 de maio de 2014, por volta das 20:55 min, a 

Polícia Militar fora informada via telefone de plantão, que o ora denunciado 

Guaraci dos Santos Alves, vulgo “Guara”, conduzia, na Avenida Tancredo 

Neves, Centro desta urbe, no mesmo horário mencionado, um veículo 

camionete Fiat Strada, Placa NJC 8323 Sorriso-MT, cor prata, e que estava 

com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 

Ante tal situação em diligências a guarnição localizou o denunciado 

realizando manobras perigosas em seu veículo, “cantando pneus e 

arrancando em alta velocidade”, na abordagem verificou-se que o 

denunciado havia ingerido bebidas alcoólicas, tendo o indivíduo 

confessado tal ato posteriormente. Por fim a guarnição apreendeu a 

quantidade de 20 (vinte) latinhas de cerveja vazias que se encontravam 

no interior do veículo do denunciado. Por todos os motivos expostos, o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ofereceu denúncia contra 

GUARACI DOS SANTOS ALVES, como incurso no artigo 306, da Lei 

9.503/1997.

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro
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 Cod. Proc.: 65849 Nr: 2075-09.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DOS SANTOS BERNADINO, DIONIS 

BERNARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. 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".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 65595 Nr: 2001-52.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL VARGAS, JOSE MARCOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. 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".

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55097 Nr: 446-68.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. J. VIEIRA - ELETROMOVEIS - ME, LEANDRO 

JOSE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. J. VIEIRA - ELETROMOVEIS - ME, CNPJ: 

08656190000101. 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: 09/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de L. J. 

VIEIRA - ELETROMOVEIS - ME e LEANDRO JOSE VIEIRA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO 

ICMS GARANTIDO INTEGRAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 3879/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/03/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 38.007,29

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77725 Nr: 757-91.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  R e c u r s o  e m  s e n t i d o  e s t r i t o / R e c u r s o  e x 

officio->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rony Carvalho Cardozo, Raimundo Cardozo 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Holenverger - OAB:MT 17.584

 Vistos, etc.

I. CERTIFIQUE a Secretaria quanto à tempestividade do presente recurso.

 II. Caso tempestivo o recurso, nos termos do artigo 588 do CPP, 

INTIMEM-SE as partes recorridas para se manifestarem. Em seguida, 

conclusos os autos.

III. Sem prejuízo, DETERMINO ainda que a Secretaria certifique quanto ao 

envio da carta precatória para a comarca de Barra do Garças – MT, para 

acompanhamento do cumprimento das condições impostas ao réu.

IV. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77872 Nr: 857-46.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arionaldo Rodrigues Barbosa, Robertinho Melo 

de Flor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:MT 13.217

 Trata-se de ação penal iniciada por denúncia do MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em desfavor de Arionaldo Rodrigues Barbosa, já qualificado 

nos autos, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 155, parágrafo 

4º, incisos I e IV c.c artigos 29 e 14, I, todos do Código Penal (fato I) e 

artigo 307 do CP (fato II); e a Robertinho Melo de Flor, a prática do delito 

previsto no art. 155, parágrafo 4º, incisos I e IV c.c artigos 29 e 14, I, 

todos do Código Penal (fato I).

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08.09.2017, a vítima, Felipe José 

da Silva Junior, chegou em sua residência após ir à cidade fazer as 

compras de mantimentos do mês e encontrou a porta dos fundos 

arrombada. Ao entrar no imóvel notou que os móveis estavam revirados e 

que foram subtraídos uma espingarda calibre 32, um relógio da marca 

Tecnet de cor prata e a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em dinheiro, 

que a vítima usaria para a aquisição de sementes.

Segundo consta, o denunciado Arionaldo se encontrava na residência do 

Sr. João Baiano quando a vítima e sua esposa chegaram para pegar a 

camionete que os levaria à cidade para fazer compras. Contudo, o Sr. 

João Baiano desistiu da viagem e Arionaldo também decidiu ficar no local.

Durante o intervalo em que a vítima estava fora de sua residência, os 

denunciados se encontraram e deslocaram-se até a casa de José Felipe 

da Silva Junior, com o desígnio de subtraírem para sí bens de propriedade 

da vítima.

A vítima, ao retornar para casa, viu o ocorrido, deu falta dos bens acima 

mencionados e se deslocou até a Delegacia de Polícia, onde noticiou o 

ocorrido à polícia militar e disse que suspeitava que os autores do fato 

eram os denunciados, pois viu o réu Arionaldo próximo à sua residência 

momentos antes dos fatos.

 A guarnição da polícia militar, então, diligenciou na busca dos 

denunciados e encontraram Arionaldo em localidade próxima à casa da 

vítima, sendo que ao ver a guarnição levou a mão à cintura, o que levou os 

policiais a utilizarem arma de disparo não letal contra o mesmo.

Ao ser abordado, o réu tentou se passar por seu irmão, Arionildo, no 

intuito de não ser preso.

Contudo, ao ser feita sua qualificação na Delegacia de Polícia Judiciária 

Civil, se constatou a correta identidade do réu, que ao ser interrogado 

confessou a prática do delito de furto e relatou que metade dos valores 

subtraídos ficou com o denunciado Robertinho Melo de Flor, que se evadiu 

para a cidade de Nova Xavantina – MT e foi preso pela polícia militar 

daquela comarca.

Às fls. 85/86, a prisão em flagrante do denunciado Arionaldo foi 

homologada e convertida em prisão preventiva, ante a necessidade de 

garantia da ordem pública, prisão esta que foi mantida na realização da 

audiência de custódia realizada em 12 de setembro de 2017 (fls. 114/115).

A prisão em flagrante do denunciado Robertinho Melo de Flor foi 
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homologada em 11 de setembro de 2017, pelo juízo plantonista, que 

converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Em audiência de 

custória realizada em 12 de setembro de 2017 a prisão foi revogada e 

foram fixadas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A denúncia foi recebida em 02 de outubro de 2017 (fls. 121). Os réus 

foram pessoalmente citados (fls. 147 e 196-v).

 Ao apresentar sua defesa preliminar, a defesa do denunciado Arionaldo 

requereu sua absolvição sumária quanto ao delito de falsa identidade (fls. 

200/201). A defesa do réu Robertinho apresentou resposta à acusação 

às fls. 204/2014, alegando a atipicidade da conduta do acusado.

Às fls. 217/219 foi impetrado Habeas Corpus em favor do réu Arionaldo, 

tendo a liminar sido indeferida e posteriormente a ordem denegada (fls. 

215/216 e 262/267).

Em audiência de instrução a vítima foi ouvida, testemunhas inquiridas e os 

réus foram interrogados.

O Ministério Público ofertou suas alegações finais pleiteando a 

procedência do pedido nos exatos termos da denúncia (fls. 278/282).

A defesa de Arionaldo Rodrigues Barbosa pediu, em alegações finais, o 

afastamento do furto qualificado em razão do rompimento de obstáculo, 

com a consequente parcial procedência e aplicação da atenuante da 

confissão (fls. 284/289).

A defesa de Robertinho Melo de Flor pugnou pela condenação do réu no 

patamar mínimo da pena e a não substituição por penas restritivas de 

direito, em caso de condenação.

 É a síntese do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

• ArionaldoRodrigues Barbosa e Robertinho Melo de Flor – art. 155, §4º, 

inciso I e IV, do CP.

A materialidade do crime se encontra devidamente comprovada nos autos, 

em especial Auto de prisão em flagrante (fls.08 e fls. 154); auto de 

constatação em local de crime (fls. 92/93); Boletim de Ocorrência (fls. 

76/76 e 172); termo de apreensão (fls. 16 e fl 155-v) auto de entrega dos 

bens apreendidos (fls. 89 e fls. 156-v ), cujas informações foram 

corroboradas por testemunhas e pelos próprios réus na fase extrajudicial.

No mesmo sentido, os elementos probatórios angariados no processo não 

deixam qualquer dúvida quanto à autoria, conforme se passa a discorrer.

A vítima Felipe José da Silva Junior, relatou em juízo que veio à cidade 

para fazer compras, sendo que, no caminho, passou na propriedade do 

Sr. João Baiano e viu o réu Arionaldo e a esposa no local. Disse que 

Arionaldo desistiu da viagem quando viu a vítima e sua mulher no 

caminhão que levaria todos para o supermercado na cidade. Ao retornar 

para sua casa, disse que as portas da casa estavam quebradas e 

faltavam alguns objetos e R$ 8.000,00 (oito mil reais) em espécie.

 Em seguida, chamou a polícia que fez a prisão em flagrante do réu 

Arionaldo e o interrogou como suspeito e este confessou o crime.

A testemunha José Pereira, investigador da policia judiciária civil, narrou 

que após receber o chamado, se deslocou ao local dos fatos junto com a 

guarnição da polícia militar. Encontraram o réu Arionaldo em um bar e o 

conduziram. Ao interrogar o réu, disse que o mesmo negou a autoria do 

delito, atribuindo inicialmente a culpa exclusivamente a Robertinho.

Após seu depoimento cair em contradição a testemunha disse que o réu 

confessou o delito e que a esposa deste, Ana Paula, buscou a quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) entregou aos policiais e relatou que o 

restante do dinheiro estava com o réu Robertinho que tinha fugido do local.

A testemunha Márcio Carlos Pereira, mototaxista, ao ser interrogado 

perante o juízo da comarca de Nova Xavantina – MT, relatou que recebeu 

uma chamada para buscar uma pessoa na fazenda Maria Luiza. Ao 

chegar no local, encontrou o réu Robertinho e o levou para a cidade, onde 

o mesmo fez compras em lojas e visitou bares entre os horários de 

16h30min até 00h30min, quando a testemunha foi para sua casa e deixou 

o réu no bar.

Os réus, em seus interrogatórios confessaram a prática do furto tal qual 

narrado na denúncia.

O réu Arionaldo, interrogado em juízo, narrou que por volta de 01h00min 

do dia dos fatos, os réus, com unidade de desígnios se dirigiram até a 

casa da vítima. O réu Robertinho arrombou a porta da residência e os dois 

então subtraíram a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e uma 

espingarda, sendo que o réu ficou com R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

enquanto o outro ficou com R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a espingarda. 

Relatou que sabia que a vítima estava fora de casa e que chamou o 

segundo réu para participar do furto e Robertinho aceitou.

Robertinho Melo de Flor, por sua vez, ao ser interrogado na fase judicial, 

relatou que o denunciado Arionaldo o encontrou na estrada de uma 

fazenda e disse que viu a vítima e sua esposa saírem de casa e que a 

propriedade estava vazia, chamando-o para irem até o local para 

realizarem o furto. Ao chegarem na casa, segundo o réu, Arionaldo 

arrombou a porta, entrou na casa e pegou o dinheiro e objetos, que foram 

partilhados entre os dois, ficando o denunciado com a espingarda e R$ 

2.000,00 (dois mil reais).

Em seguida, o réu se evadiu do local, escondeu a espingarda e 

empreendeu fuga para a cidade Nova Xavantina, utilizando como meio um 

mototaxista. Quando chegou à cidade, o denunciado gastou parte do 

dinheiro e entregou o restante para o mototaxista guardar. No dia seguinte 

foi preso em flagrante pela polícia militar daquela urbe.

Assim, entendo demonstrada a conduta delitiva dos réus, os quais, 

aproveitando-se que o vizinho, Felipe José da Silva Junior, estava fora de 

casa, arrombaram sua residência, em conjunto de agentes, e dali 

subtraíram os bens, consistentes em 1 (uma) espingarda calibre 32; 1 

(um) relógio prateado da marca Tecnet; e o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) em espécie.

A falta de laudo de pericial, ao contrário do sustentado pela defesa do réu 

Arionaldo Rodrigues Barbosa, não afasta o reconhecimento da 

qualificadora do §4º, inciso I, do CP, ante a existência do auto de 

constação em local de crime (fls. 92/93) e a confissão dos réus em seus 

depoimentos, o que suficientemente supre a falta de laudo pericial 

elaborado por expert.

Ressalta que, em casos semelhante o E. TJMT entendeu suprida a falta de 

prova pericial pela confissão do réu e relatos coerentes de vítimas e 

testemunhas .

Concluo, portanto, que os réus Arionaldo Rodrigues Barbosa e Robertinho 

Melo de Flor praticaram o delito previto nos art. 155, § 4º, I e IV, do Código 

Penal.

• Arionaldo Rodrigues Barbosa – art. 307, caput do CP:

Após análise do processo e das provas produzidas, verifico que faltam 

elementos mínimos a comprovarem a materialidade e autoria delitivas 

atribuída ao réu, no que toca ao delito do art. 307, caput, do Código Penal.

Não se demonstrou que o réu, durante a fase extrajudicial do processo, 

tenha tentado se passar por outra pessoa no intuito de se ver livre das 

acusações que lhe foram feitas.

A testemunha José Pereira, em seu depoimento, narrou que o denunciado 

em momento algum tentou se passar por seu irmão, mas sim que em 

virtude de outro inquérito, os policiais militares pensaram se tratar de 

Arionildo ao diligenciarem em busca do autor do delito.

O réu, ao ser interrogado, afirmou ter assinado o nome do irmão ao ser 

preso na comarca de Campinápolis- MT, por fatos diversos daqueles aqui 

narrados. Inclusive, nos termos assinados no feito em questão não há 

qualquer assinatura em nome de Arionildo.

Desta forma, concluo pela absolvição do réu, ante a inexistência do fato, 

nos termos do artigo 386, I do CPP.

 DISPOSITIVO:

Pelos argumentos expostos julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia nos seguintes termos: CONDENO os réus Arionaldo Rodrigues 

Barbosa e Robertinho Melo de Flor como incursos no art. 155, §4º, incisos 

I e IV do Código Penal e ABSOLVO o réu Arionaldo Rodrigues Barbosa, no 

que toca à conduta delitiva prevista no artigo 307 do Código Penal, com 

fundamento nos arts. 386, I, do Código de Processo Penal.

Passo à dosimetria da pena:

ARIONALDO RODRIGUES BARBOSA:

Primeira fase:

Denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a 

valorar; não há registros de maus antecedentes (fls. 123/124), vez que 

processos em andamento não se prestam a configurá-los, em atenção ao 

disposto no artigo 5º, LVII da Constituição Federal.

Não há nos autos informações sobre a conduta social e personalidade 

que justifiquem aumento da pena.

Os motivos do crime são normais à espécie, não devendo ser valorados.

Entretanto, no que tange às circunstâncias do crime, verifico a presença 

de peculiaridades relevantes ao cálculo da pena.

Deve ser valorado que os réus, no intuito de subtraírem para si objetos 

alheios, arrombaram as portas da casa e quebraram o cadeado da 

dispensa com o uso de um martelo e uma lima, provocando ainda mais 

prejuízos materiais à vítima e revelando maior culpabilidade na medida em 

que violaram obstáculos no intuito de concretizarem o furto.

A elevação da pena por tais motivos, nesta etapa, é possível uma vez 
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que, reconhecidas duas qualificadoras, apenas uma delas foi aplicada na 

definição dos limites da pena.

Por estes motivos, elevo a pena base em 9 (nove) meses (1/8 sobre a 

diferença entre a pena mínima e a pena máxima).

As consequências do delito são próprias do tipo; por fim o comportamento 

da vítima é insignificante à avaliação de reprovação da conduta.

Diante de tais ponderações, considerando as circunstâncias judiciais 

mencionadas, FIXO a pena-base em 02 (dois) anos e 9 (nove) meses de 

reclusão.

Segunda Fase:

Inexistem circunstancias agravantes a serem valoradas.

Consta em favor do réu a atenuante da confissão, uma vez que em seu 

depoimento, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, admitiu a prática do 

delito, integrando, tais relatos, a fundamentação da sentença.

A atenuação, entretanto, deve respeitar o patamar mínimo da pena, em 

atenção ao disposto no enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal 

de Justiça.

Portanto, atenuo a pena em 1 (um) ano (1/6 aplicado sobre a diferença 

entre pena mínima e máxima).

Sendo assim, fixo a pena, nesta fase, em 2 (dois) anos de reclusão.

Terceira Fase:

Não existem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem 

valoradas.

Desta forma, torno definitiva a pena do réu em 02 (dois) anos de reclusão 

e 10 (dez) dias-multa, os quais fixo no valor mínimo legal. O regime inicial 

de cumprimento da pena será o ABERTO.

Embora preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, 

verifico que o reú, em suas alegações finais, se manifestou 

expressamente pela não substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos.

Entendo que a substituição, prevista como benefício, não pode ser 

aplicada quando desfavorável ao réu, sendo ele própria a pessoa mais 

indicada para apontar qual espécie de pena lhe é mais benéfica.

Mantida a pena privativa de liberdade faz-se necessária a detração do 

montante já cumprido, haja vista que, desde a data dos fatos, 8 de 

setembro de 2017.

Sendo assim, declaro cumpridos 5 meses e 4 dias de pena

ROBERTINHO MELO DE FLOR:

Primeira fase:

Denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a 

valorar; não há registros de maus antecedentes (fls. 125), vez que 

processos em andamento não se prestam a configurá-los, em atenção ao 

disposto no artigo 5º, LVII da Constituição Federal.

Não há nos autos informações sobre a conduta social e personalidade 

que justifiquem aumento da pena.

Os motivos do crime são normais à espécie, não devendo ser valorados.

Entretanto, no que tange às circunstâncias do crime, verifico a presença 

de peculiaridades relevantes ao cálculo da pena.

Deve ser valorado que os réus, no intuito de subtraírem para si objetos 

alheios, arrombaram as portas da casa e quebraram o cadeado da 

dispensa com o uso de um martelo e uma lima, provocando ainda mais 

prejuízos materiais à vítima e revelando maior culpabilidade na medida em 

que violaram obstáculos no intuito de concretizarem o furto.

A elevação da pena por tais motivos, nesta etapa, é possível, uma vez 

que, reconhecidas duas qualificadoras, apenas uma delas foi aplicada na 

definição dos limites da pena.

Por estes motivos, elevo a pena base em 9 (nove) meses (1/8 sobre a 

diferença entre a pena mínima e a pena máxima).

As consequências do delito são próprias do tipo; por fim o comportamento 

da vítima é insignificante à avaliação de reprovação da conduta.

Diante de tais ponderações, considerando as circunstâncias judiciais 

mencionadas, FIXO a pena-base em 02 (dois) anos e 9 (nove) meses de 

reclusão.

Segunda Fase:

Inexistem circunstancias agravantes a serem valoradas.

Consta em favor do réu a atenuante da confissão, uma vez que em seu 

depoimento, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, admitiu a prática do 

delito, integrando, tais relatos, a fundamentação da sentença.

A atenuação, entretanto, deve respeitar o patamar mínimo da pena, em 

atenção ao disposto no enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal 

de Justiça.

Portanto, atenuo a pena em 1 (um) ano (1/6 aplicado sobre a diferença 

entre pena mínima e máxima).

Sendo assim, fixo a pena, nesta fase, em 2 (dois) anos de reclusão.

Terceira Fase:

Não existem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem 

valoradas.

Desta forma, torno definitiva a pena do réu em 02 (dois) anos de reclusão 

e 10 (dez) dias-multa, os quais fixo no valor mínimo legal. O regime inicial 

de cumprimento da pena será o ABERTO.

Uma vez que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, 

substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, 

a ser definida pelo juízo da execução.

Providências Finais:

Tendo em vista a natureza da pena aplicada concedo aos réus o direito de 

apelarem em liberdade. EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor do réu 

Arionaldo Rodrigues Barbosa.

Após a soltura retire-se a tarja dos autos.

CONDENO os réus ao pagamento das custas processuais. SUSPENDO, 

porém, a exigibilidade, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

EXPEÇAM-SE guias de execução provisória da pena, formando-se os 

respectivos autos ou juntando-as a processos executivos já em trâmite, 

caso existam.

EXPEÇAM-SE certidões de honorários em favor dos advogados nomeados 

para atuarem no feito, nos valores de 10 URH e 6 URH para o Dr. Yann 

Dieggo Souza Timotheo de Almeida (Habeas Corpus e defesa); 8 URH 

para o Dr. Sebastião Carlos Toledo (atuação em audiência e apresentação 

de memoriasi); em relação ao advogado Carlos Royttmen Pires da Silva, 

que teve sua nomeação revogada por não comparecer em audiência e 

sequer justificar sua ausência, fixo em 01 (um) URH os honorários 

referentes à apresentação de defesa preliminar.

CERTIFIQUE-SE a existência de mandados de prisão em aberto relativos a 

este processo, dando-se baixa no BNMP do CNJ, se for o caso.

Com o trânsito em julgado desta decisão COMUNIQUE-SE o Tribunal 

Regional Eleitoral, Cartório Distribuidor e a Delegacia de Polícia (CNGC – 

art. 28– IX) e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o feito com 

baixas e anotações regulamentares.

P.R.I.C.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68621 Nr: 253-55.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELENA MOREIRA DE QUADROS, DALICE LACERDA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIVALNIL FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON CRISTÓVÃO ROCHA - 

OAB:17811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o requerido para manifestar-se quanto 

quanto ao recurso adesivo, conforme decisão datada de 05/04/2018 no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77601 Nr: 2987-42.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFC, BVFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a manifestação da exequente de fl.28, INTIME-SE a mesma 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o DEMONSTRATIVO 
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DO DÉBITO ATUALIZADO até a presente data, com minuciosa descrição 

das parcelas pagas e não pagas, devendo conter a correção monetária e 

juros, para comprovar o valor devido pelo executado, para que ocorra a 

correta fundamentação do pedido de prisão e assim sua posterior análise.

Após, retornem os autos conclusos com urgência.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76114 Nr: 2228-78.2017.811.0095

 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): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por consequência, 

torno sem efeito a medida liminar, por não subsistir o requisito do fumus 

boni iuris, uma vez que houve a purgação da mora pela parte ré.Custas 

pela parte autora. Sem honorários advocatícios, já que a parte requerida 

não apresentou defesa nos autos.CERTIFICADO o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações 

necessárias.Intimem-se.Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79206 Nr: 660-90.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACC, RCdC, DdOC, DAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão temporária decretada em desfavor de 

Diego Oliveira Campos, até porque ainda não houve tempo suficiente para 

a autoridade policial encerrar as investigações que ensejaram a prisão 

temporária.Operada a preclusão da decisão supra, arquivem-se os 

presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações necessárias e 

trasladando-se cópia da decisão para os autos principais da ação 

penal.Intimem-se.Cumpra-se.Paranaíta-MT, 07 de abril de 2018.ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68626 Nr: 258-77.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARMOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74318 Nr: 1147-94.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EBdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos.

Sobre o requerimento de fls. 188/194, manifeste-se a parte ré no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestando-se expressamente se concorda com a 

guarda compartilhada da menor Talia Reis Alves.

 Após, colha-se o parecer ministerial.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52938 Nr: 83-11.2016.811.0022

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Pinheiro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, 

condenando o Estado de Mato Grosso a apresentar cópias os 

documentos.Sem condenação a requerida ao pagamento das custas 

processuais, eis que isenta.Condenado o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 1.000,00 (um 

mil reais), eis que o presente feito o aproveito econômico é inestimável, 

com fulcro no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as 

cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 06 de abril de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62169 Nr: 1425-23.2017.811.0022

 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: Edna Maria de Jesus Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meire A S Nogueira - ME - Enxovais Amor 

Perfeito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 25 de julho de 2018, às 09h40min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca.Concedo aos requerentes os benefícios da 

assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50.Diante do pedido da 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67639 Nr: 562-33.2018.811.0022

 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: JGG, LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil.

 Assim, 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.

Concedo aos requerentes os benefícios da assistência judiciária prevista 

na Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Abre-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 05 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68267 Nr: 771-02.2018.811.0022

 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: EID, OND

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil.

 Assim, 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.

Concedo aos requerentes os benefícios da assistência judiciária prevista 

na Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Abre-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 05 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67882 Nr: 647-19.2018.811.0022

 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: EBDS, FRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:19897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.

Intime-se a Sr. Eliana Batista da Silva, para se manifestar a respeito do 

nome que deseja continuar, o nome de casada ou de solteira.

Defiro o pedido da assistência judiciária gratuita.

Por envolver interesse de menor, abre-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67831 Nr: 632-50.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allana Maressa Camilo de Carvalho, Paulo 

Roberto de Carvalho, Elaine Camilo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta 

por BANCO DO BRASIIL S/A, em desfavor de ALLANA MARESSA CAMILO 

DE CARVALHO, PAULO ROBERTO DE CARVALHO, ELAINE CAMILO DE 

CARVALHO, todos devidamente qualificados nos autos.Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67940 Nr: 662-85.2018.811.0022

 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: EHAFdS, LFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do casal.b) 

HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

do Processo Civil, o acordo tal qual o celebrado na inicial.Sem Custas, em 

face à gratuidade.Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 

10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) 

ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais.Ante os 

serviços prestados pelo advogada nomeada Dra. Silvana Elizabeth 

Santiago Gonçalves,no presente feito, arbitro os honorários advocatícios 

em 2 (duas) URH, conforme a Tabela OAB-MT, a ser suportada pelo 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42640 Nr: 892-06.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeronimo Borges Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que o depósito seria no total de R$ 7.498,30 (sete mil 

quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos), mas o valor 

depositado foi de R$ 6.108,22 (seis mil cento e oito reais e vinte e dois 

centavos), restando assim uma diferença de R$ 1.390,08 (hum mil 

trezentos e noventa reais e oito centavos).

Defiro o pedido do exequente de fls. 236/243, e DETERMINO o 

levantamento do alvará judicial para pagamento da diferença, na conta que 

a parte exequente informou nos autos.

 Após, com a liberação do valor, arquive-se o presente feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67413 Nr: 480-02.2018.811.0022

 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: IRdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

presente feito, com resolução de mérito, para autorizar a requerente 

Idelirda Ribeiro Da Costa a proceder ao levantamento total do valor 

depositado referente ao PIS, em nome do de cujus, junto a Caixa 

Econômica Federal.Determino a expedição do alvará judicial.Ante os 

serviços prestados pelo advogada nomeada Dr.ª Silvana Elizabeth 

Santiago Gonçalves, arbitro os honorário advocatícios em 01 (quatro) 

URH, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso.Expeça-se a respectiva 

certidão.Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta, 06 de abril de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20147 Nr: 1424-48.2011.811.0022

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAdO, MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a)do requerido: José Eudes Andrade de Oliveira, o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dra. Silvana Elizabeth 

Santiago Gonçalves - OAB/MT nº 18.824/B, para promover a defesa do 

requerido no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55518 Nr: 898-08.2016.811.0022

 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: Vanil Alves Durães M.E.I, Vanil Alves Durães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A, Bremen Importadora de 

equipamentos para lubrificação Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Vistos etc.

Analisando o pedido de ref. 20, entendo que a empresa autora comprovou 

a sua hipossuficiente de efetuar o pagamento das custas processuais e 

de prestar a caução, motivo pelo qual, defiro o pedido, concedendo ao 

autor os benefícios da justiça gratuita.

Consequentemente, nos termos da última parte do §1º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, dispenso a exigência da caução para o 

cumprimento da liminar concedida.

Cite-se a parte requerida BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS 

PARA LUBRIFICAÇÃO LTDA, nos termos da decisão de ref. 04.

DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 25 DE 

JULHO DE 2017, ÀS 10H40MIN, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

diploma Processual.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) 

da audiência de conciliação designada.

Cumpra-se Sra. Gestora Judiciária a decisão de ref. 04, observando esta 

decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54353 Nr: 573-33.2016.811.0022

 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: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pedra 

Preta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Municipio - 

OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a autocomposição pode se dar a qualquer tempo e 

inexistindo prejuízo as partes, com fulcro no art. 334 do Código de 

Processo Civil, DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 11H00MIN, a ser realizada no 

núcleo de conciliação dessa comarca, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo diploma Processual.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Intimem-se as partes na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da 

audiência de conciliação designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11693 Nr: 1228-54.2006.811.0022

 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: Nelson Oliveira da Costa, Paulo Roberto Campos Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Oliveira de Oliveira 

- OAB:MT/7206-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Vistos etc.

Analisando os autos, não verifiquei a comprovação do deposito de que 

faz referência o pleito às fls. 402/405, porquanto deixo de analisar, por 

ora, o pedido.

Certifique-se a secretaria sobre o depósito dos valores alegados pelo réu.

Caso positivo, determino que venham-me os autos conclusos.

Em caso negativo, arquive-se com as devidas cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55544 Nr: 905-97.2016.811.0022

 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: Josiane de Sousa Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 
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Filho - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Municipio - 

OAB:

 Vistos etc.

Em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

objetividade, as provas que pretende produzir, bem como se manifestem 

acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50688 Nr: 876-81.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ribeiro dos Santos & Silva Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

objetividade, as provas que pretende produzir, bem como se manifestem 

acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68024 Nr: 689-68.2018.811.0022

 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: RdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e, como tal, 

concedo a guarda provisória da menor ANA BEATRIZ SOARES LIMA à 

requerente ROSANIA DA SILVA LIMA, mediante termo, nos moldes do 

artigo 33 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente.Expeça-se 

o competente Termo de Guarda Provisória.Intimem-se o Assistente Social 

e o Psicólogo credenciados neste Juízo, para que proceda a realização de 

estudo psicossocial pessoal e residencial da infante, colhendo, na 

oportunidade, informações sobre o modo de vida e condições da 

residência, trazendo o relatório aos autos no prazo de 20 (vinte) 

dias.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 25 de julho 

às 10hs20min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

comarca.Pugnou a requerente que a genitora, ora requerida, fosse citada 

por edital por “estar em local incerto e não sabido”.Porém, tendo em vista 

que logrei êxito em pesquisa no sistema INFOJUD, determino seja citada a 

requerida, por mandado, à Rua José Rodrigues da Cruz, Centro, Pedra 

Preta – MT.Citem-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, para comparecer a audiência de conciliação, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC.Cientifique a parte requerida de que a sua 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de quando 

qualquer das partes mediação, não comparecer ou, comparecendo, não 

haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido expresso de 

desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), observando 

as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, 

consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.Deverá 

constar no ato de intimação da parte autora e de citação da parte 

requerida que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68185 Nr: 735-57.2018.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, NOMEIO desde logo como curadora provisória da interditanda, 

a Sra. SILVANI CARVALHO DOS SANTOS, para exercer os atos da vida 

civil da interditanda, ficando o referido curador nomeado depositário fiel 

dos valores recebidos da Previdência Social, e também obrigada à 

prestação de contas quando instado para tanto, bem como para 

representá-la em juízo, observando-se, o disposto no artigo 553 do Código 

de Processo Civil.Fica ainda advertido de que não poderá se desfazer de 

qualquer bem em nome da interditanda.Lavre-se o termo de curatela 

provisória, devendo constar do termo que é terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de 

quaisquer outra natureza, pertencentes ao interditando, salvo com 

autorização judicial.Determino a citação e intimação da requerida para que 

tome ciência da presente ação, bem como para que compareça em 

audiência para realização de sua entrevista, marcada para o dia 21 de 

agosto de 2018, às 15h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12399 Nr: 420-15.2007.811.0022

 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: Decio Alves de Oliveira Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, Frademir Vicente de Oliveira - OAB:5.478, Gustavo 

Amato Pissini - OAB:MT/13842/A, Itamar Batista dos Santos - 

OAB:5987, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, para 

declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, 

inexigível o débito cobrado pela demandada referente a escritura 

pública.CONDENO o Banco do Brasil a pagar a título de danos morais ao 

autor a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), incidindo-se juros a partir da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo 

INPC desde a presente sentença (Súmula 362 do STJ);Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor da condenação, com base no artigo 285 §3º, do CPC, bem 

como nas custas e despesas processuais.Transitada em julgado, e 

adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15005 Nr: 1301-55.2008.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Nunes Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Proceda-se à destruição dos objetos indicados na certidão de fls. 138, 

com fulcro no artigo 119 do Código de Processo Penal, lavrando-se o 

respectivo termo, nos termos do artigo 1.478 da CNGC.

Acolho a justificativa apresentada pelo jurado Everthon de Freitas Barzotto 

às fls. 432, isentando-o da multa aplicada.

Após, arquive-se os presentes autos com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18626 Nr: 1593-69.2010.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaid Arbid, Rosa Haidar Arbid

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10.192/MT, Joifer Alex Caraffini - OAB:13909-B, ZAID AHMAD 

HAIDAR ARBID - OAB:352833

 Vistos etc.

Intime-se o perito para se manifestar a respeito da impugnação ao valor 

dos honorários pericias apresentada pela parte autora as fls.352/357, 

devendo, de modo fundamentado e especificado, ratificar ou retificar os 

honorários pericias, no prazo de 5 dias.

Após, venham-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51752 Nr: 1351-37.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLURAUD ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro os pleitos de ref. 33, por ora, tendo em vista que não foi esgotado 

todos os meios de citação.

Expeça-se carta precatória com a finalidade de citação da empresa 

executada, no endereço constante na inicial.

Redesigno audiência de conciliação para o dia 06 de junho de 2018, às 

08h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

Cite-se a parte requerida no endereço supra mencionado, com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

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 (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) 

da audiência de conciliação designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15845 Nr: 512-22.2009.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luiz Alves Ferreira, Miriam Teixeira Ferreira, 

Joquebede Teixeira Ferreira, Daniel Teixeira Ferreira, Luiz Carlos Teixeira 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUZIA STELLA 

MUNIZ, para devolução dos autos nº 512-22.2009.811.0022, Protocolo 

15845, 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): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50383 Nr: 751-16.2015.811.0022

 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: Concessionária Rota do Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Amauri Lustosa de Siqueira, Aramis 

Lineo Mendes Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PESSOA PEREIRA 

BORJA - OAB:104965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Carliane Barros 

Giacomolli - OAB:13.739, Roberto César da Silva - OAB:11.994-MT, 

ROBERTO CESAR DA SILVA - OAB:11994/O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da complementação da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, cujo valor é de R$ 346,00 (trezentos e 

quarenta e seis) reais, devendo emitir a guia pelo Sistema de Diligência no 

site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos 

autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68090 Nr: 712-14.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco RCI Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olívia Aparecida Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:MT/12880

 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 e liminar do requerido, emitir a 

guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67100 Nr: 346-72.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yan Michael Anchieta da Costa, Junior 

Solidade de Lima, Diego Rodrigues Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - D r 

Welson Gaiva Marino - OAB/MT nº 14.033, para promover a defesa dos 

réus no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 66132 Nr: 3084-67.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Marques de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O, Vanderlandis da Silva Santos - OAB:OAB/MT 

19.897

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Drª 

Vanderlandis da Silva Santos - OAB/MT nº 19.897, para promover a 

defesa do réu, ficando intimado para comparecer perante este Juízo no 

dia 12/04/2018, às 11h00min, para audiência de instrução julgamento e 

interrogatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64254 Nr: 2309-52.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Márcia Galvão 

Itacaramby - OAB:OAB n° 16.989/O, Maria Isabel Amorim Pereira 

Portela - OAB:7387, Tales Passos de Almeida - OAB:MT/15217/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando os patronos do réu, para que no prazo legal apresente 

memoriais finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-63.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FAUSTINO DA SILVA HORTA (REQUERENTE)

ELCY FELIPE HORTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 9 de 

abril de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

abaixo identificado, em trâmite neste juizado. "... Isto posto, CONHEÇO dos 

presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, 

ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil ...". Processo: 8010001-63.2017.8.11.0022; Valor causa: 

R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SIMONE FAUSTINO DA SILVA HORTA, ELCY FELIPE HORTA Parte Ré: 

REQUERIDO: SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA 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) 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: 8010072-36.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO OAB - 

SP0180623A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010072-36.2015.8.11.0022; Valor causa: R$ 1.576,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CONTRATOS DE CONSUMO, CARTÃO DE CRÉDITO, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FRANCISCO LOPES DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 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. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-43.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DONIZETE DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010121-43.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CONTRATOS DE CONSUMO, FORNECIMENTO DE ÁGUA, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: APARECIDO 

DONIZETE DE AZEVEDO Parte Ré: REQUERIDO: SANEAMENTO BÁSICO DE 

PEDRA PRETA S.A. 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. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA 

PRETA , 9 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-24.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ELIEUDA SILVA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)
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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 Dados do processo: 

Processo: 8010023-24.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIA ELIEUDA SILVA MATOS 

Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, sob pena de extinção do feito. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 9 de abril de 2018. Atenciosamente, 

HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000185-79.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIMARA TEIXEIRA COLSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000185-79.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.703,35; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA] 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GEISIMARA TEIXEIRA 

COLSO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, sob pena de extinção do feito. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 9 de abril de 2018. Atenciosamente, 

HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA 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: 8020004-48.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SOARES VIEIRA DE ATAHIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0016983A 

(ADVOGADO)

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS NOGUEIRA OAB - SP0346356A (ADVOGADO)

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8020004-48.2015.8.11.0022; Valor causa: R$ 20.690,22; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL] 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDIVALDO SOARES 

VIEIRA DE ATAHIDE Parte Ré: REQUERIDO: KABUM COMERCIO 

ELETRONICO S.A., ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 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. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-45.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010149-45.2015.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: AGUINALDO RIBEIRO SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 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. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA 

PRETA , 9 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-55.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010159-55.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CONTRATOS DE CONSUMO, FORNECIMENTO DE ÁGUA, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL] Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: OZIEL SILVA 

DE SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA 

PRETA S.A. 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. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA 

PRETA , 9 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 
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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: 8010154-33.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE MOREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010154-33.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 

1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[CONTRATOS DE CONSUMO, FORNECIMENTO DE ÁGUA, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL] Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LIDIANE 

MOREIRA RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: SANEAMENTO BÁSICO DE 

PEDRA PRETA S.A. 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. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA 

PRETA , 9 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-47.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE FERREIRA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010166-47.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CONTRATOS DE CONSUMO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUZINETE 

FERREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEDRA PRETA , 9 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-96.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FULVIO ALEXANDRE SILVA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

CAIO CESAR PAVAN OAB - MT20053/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010111-96.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 

795,36; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES, CONTRATOS DE CONSUMO, FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA] Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FULVIO ALEXANDRE SILVA DA ROSA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-52.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P S ARAUJO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010101-52.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 

5.120,34; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RENATA DA COSTA 

MARQUES Parte Ré: REQUERIDO: P S ARAUJO - ME 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. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-94.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA TURRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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 PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010040-94.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 81,47; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: SILVANA MARIA TURRA Parte Ré: 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A O presente expediente tem por finalidade a 
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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. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEDRA PRETA , 9 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-81.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010112-81.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 

16.538,82; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELIEL PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A.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. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEDRA PRETA , 9 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-89.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR SILVERIO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010105-89.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 

6.445,08; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSIMAR SILVERIO 

MAGALHAES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 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. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-67.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (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 PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010100-67.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 

5.278,59; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RENATA DA COSTA 

MARQUES Parte Ré: REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A 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. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-83.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010086-83.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 

5.581,23; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALMIR FARIA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. 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. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEDRA PRETA , 9 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-68.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010087-68.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 

5.083,31; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALMIR FARIA Parte Ré: 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. 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. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEDRA PRETA , 9 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-24.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO JANUARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010174-24.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 

17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MAGNO JANUARIO DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO S.A. 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. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-51.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CESAR TRINDADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 9 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS. 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: 23/05/2018 Hora: 15:30, no endereço ao final indicado. Processo: 

8010017-51.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROGERIO CESAR TRINDADE Parte 

Ré: BANCO DO BRASIL 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) 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: 8010161-25.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONIO VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010161-25.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 

22.226,22; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCONIO VIANA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. 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. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-02.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DIRVAL RODRIGUES GOMES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (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 PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010029-02.2015.8.11.0022; Valor causa: R$ 

25.815,06; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR] Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DIRVAL RODRIGUES GOMES - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S.A 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. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA 

PRETA , 9 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-81.2010.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA ORTEGA DA SILVA OAB - MT0016167A (ADVOGADO)

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8010048-81.2010.8.11.0022; Valor causa: R$ 

19.998,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL] Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: VALERIA CRISTINA LEMES Parte Ré: 

REQUERIDO: HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - ME 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. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-30.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLY NUNES DE MELO OAB - MT0018277A (ADVOGADO)

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA Dados do 

processo: Processo: 8009999-30.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 

26.400,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO] Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA GONCALVES Parte Ré: REQUERIDO: 

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA 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. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEDRA PRETA , 9 de abril de 2018. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 9 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - 

MT0019829A Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDA: FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES - MT16846S 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: 23/05/2018 Hora: 15:50, 

JUNTAMENTE COM AS PARTES, no endereço ao final indicado. Processo: 

8010064-88.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSÉ MENDES DOS SANTOS Parte 

Ré: KIRTON BANK S/A BANCO MÚLTIPLO. 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) 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.: 79214 Nr: 1223-04.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdO, LBOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por JOSIANE 

ARRUDA DE OLIVEIRA em face de LUIZ CARMO DOS SANTOS.

Consoante despacho de fl. 29 o exequente foi intimado para requerer o 

que entender de direito.

Após, foi determinada a intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento ao feito (fl. 41).

Entretanto, a autora manteve-se inerte.

Com essas considerações, uma vez que o feito encontra-se paralisado 

por falta de movimentação da parte autora, DETERMINO o arquivamento 

dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 76785 Nr: 469-62.2012.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Benedito da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido da parte autora de fl.87.

Para tanto, expeça-se mandado de citação do requerido para o endereço 

indicado na petição.

Com ou sem manifestação, intime-se o autor para manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 114950 Nr: 2949-08.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Marta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para indicar nos autos, os dados bancários da 

parte autora e do patrono, tais como, agência bancária, Banco, número de 

conta corrente ou poupança, CPF do titular, para procedermos a liberação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 618 de 706



de valores dos depósitos judiciais, pertinentes aos precatórios federais, 

vinculados na Conta Única do TJ/MT, que agora será somente por meio de 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 17894 Nr: 116-61.2008.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRdSS, JRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Gaíva Magalhães dos 

Santos - OAB:19.493/MT, Marciliane Guerra da Silva - OAB:15011-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 INTIMAR a exequente par requerer o que entender de direito, conforme 

juntada de fls. 185.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 111276 Nr: 1941-93.2015.811.0028

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Onofre de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gutemberg Eubank de 

Arruda - OAB:3009/MT

 Intimar para no prazo legal apresentar os memoriais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 109375 Nr: 1430-95.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO RICARDO DE OLIVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO APARECIDO LEITE 

CANGUSSU PRATES - OAB:4652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref. 35

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 108242 Nr: 1162-41.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Queiroz Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para indicar nos autos, os dados bancários da 

parte autora e do patrono, tais como, agência bancária, Banco, número de 

conta corrente ou poupança, CPF do titular, para procedermos a liberação 

de valores dos depósitos judiciais, pertinentes aos precatórios federais, 

vinculados na Conta Única do TJ/MT, que agora será somente por meio de 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 16772 Nr: 1597-93.2007.811.0028

 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: Ascendino Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Lages Echeverria - 

Procuradora Federal - OAB:1585248

 INTIMAR a parte autora do inteiro teor do despacho de fls. 134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 15572 Nr: 621-86.2007.811.0028

 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: Boaventura da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogerio Pereira Zulato-Proc. 

Federal - OAB:1553238

 INTIMAR o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação, 

conforme fls. 110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 138699 Nr: 3468-12.2017.811.0028

 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: Ivaldino Gulhermino de Almeida

 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 impugnar a contestação de ref.17

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 149321 Nr: 14-87.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luis de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11.246/MT

 intimar o advogado da parte autora para tomar ciencia que foi expedido 

Carta Precatória para que seja interrogado o réu na Comarca de 

Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 76785 Nr: 469-62.2012.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Benedito da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado, no valor de R$ 21,00 ( 

vinte e um reais), mediante emissão de guia de deligência, no seguinte 

endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > 

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 152232 Nr: 1154-59.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Moreira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEDIL MARCIANO PIRES DA 

SILVA - OAB:
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 INTIMAR o advogado do réu na pessoa do Dr. Joedil Marciano da Silva, 

para tomar ciencia dos termos do despacho de ref. 17.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 151609 Nr: 890-42.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Quintino de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Fagundes 

Magalhães - OAB:17567/MT

 Intimar advogado do denunciado dos termos do despacho de ref. 18, bem 

como para comparecer na audiência instrutória designada para o dia 

28/05/2018, às 16:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 65839 Nr: 420-55.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo Mário Marçal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para indicar nos autos, os dados bancários da 

parte autora e do patrono, tais como, agência bancária, Banco, número de 

conta corrente ou poupança, CPF do titular, para procedermos a liberação 

de valores dos depósitos judiciais, pertinentes aos precatórios federais, 

vinculados na Conta Única do TJ/MT, que agora será somente por meio de 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 147583 Nr: 7770-84.2017.811.0028

 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: CLETO DE ARRUDA E SILVA RÉUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloisio de Arruda e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo H. Cubitza - OAB:10742, 

Rodrigo Silveira - OAB:12963, Thiago Silveira - OAB:12963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barbosa Arruda - 

OAB:16336/B-MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.41

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 3164 Nr: 45-06.2001.811.0028

 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: Liseu Gonçalves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Gonçalves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, foi redesignada audiência para o dia 10.05.2018 às 

15h00min, conforme determinado às fls. 169, INTIMANDO , o inventariante 

e os herdeiros, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecerem ao ato.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 113308 Nr: 2476-22.2015.811.0028

 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: JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdS, JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilcecleide Fátima de 

Oliveira Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ DOS SANTOS, Filiação: Ercilia Maria 

de Jesus e Fernando Jose dos Santos, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 30 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Consta na inicial que, a genitora manteve um relação 

amoroso com o Sr. Durval, que com 03 (tres) meses de gestação houve a 

separação, tempos depois se relacionou com o Sr. Jose, que então 

decidiu registrar a criança, porem vieram a se separar, mudando-se para 

local não sabido. A genitora requer o exame de DNA para alterar o registro 

de nascimento da filha, para constar os dados do pai biologico, bem como 

para o pagamento quanto aos alimentos.

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃOFeito em ordem.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, Neurea Regina de 

Moraes, digitei.

Poconé, 16 de novembro de 2017

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 148331 Nr: 8106-88.2017.811.0028

 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: GJdSO, Benedita Loadil Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/MT, ADRIANE DE LIMA MARTINS - OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, foi redesignada a perícia anteriormente aprazada, para o dia 

08 de junho de 2018, às 11h50min, INTIMANDO a parte autora, por meio de 

seu advogado constituído para realização da perícia, devendo a parte 

autora comparecer nas dependências deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 148331 Nr: 8106-88.2017.811.0028

 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: GJdSO, Benedita Loadil Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/MT, ADRIANE DE LIMA MARTINS - OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, foi redesignada audiência para o dia 08 de junho de 2018, 

às 11h50min, INTIMANDO a parte autora, por meiro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 117951 Nr: 469-23.2016.811.0028

 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: JRF PNEUS E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA - 

OAB:6120/MT, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - 
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OAB:11247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Requerente acerca da sentença de ref. 32.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-86.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CREUNICE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO VISTOS, Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos 

para requererem o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. 

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017331-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KEDMAN FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de abril de 2018 as 15:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019139-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DOS ANJOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de abril de 2018 as 16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013099-72.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte para audiência no dia 23 de abril de 2018 as 16:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-62.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON GONCALVES RONDON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Homologo por sentença nos termos da minuta. PRI Expeça-se o 

necessário. Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018744-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE LUCIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de abril de 2018 as 16:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013222-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GIL MAXIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que a parte autora não indicou o endereço nos autos, 

para que seja expedido a CITAÇÃO. Certifico ainda, que impulsiono os 

autos para que a parte autora, junte nos autos o endereço.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013887-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE LEMES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de abril de 2018 as 16:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018844-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLENE SEBASTIANA DA SILVA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de abril de 2018 as 16:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010572-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON SOUZA CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de abril de 2018 as 17:00h.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013887-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE LEMES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO COM LIMINAR ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - RECLAMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8013887-52.2017.8.11.0028; Valor causa: 

R$ 0,00; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELIZABETE LEMES DO ESPIRITO SANTO Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa 
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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: Poconé - 

Data: 14/05/2018 - Hora: 16:40, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POCONÉ no endereço ao final indicado e para o 

CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA, EM ANEXO E/OU DISPONIBILIZADA 

NO SISTEMA PJe - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. 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. POCONÉ - MT, 9 de abril de 2018 Atenciosamente, ANTONIO JOSÉ 

IZIDRO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT 

- CEP: 78175-000 - TELEFONE: (65) 33451507

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 020/2018 - DF

O Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria n. 015/2018 - DF, que nomeou a Sr ª. TH AIS SILVA 

CUNHA, para onde se lê: "para exercer o cargo de Assessora de 

Gabinete II do Gabinete da Segunda Vara desta Comarca - Grupo 

Operacional PDA - CNE - VII", leia-se: "para exercer o cargo de Assessora 

de Gabinete II do Gabinete da Segunda Vara desta Comarca - Grupo 

Operacional PDA - CNE - VIII".

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte, 9 de abril de 2018

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Daniel de Sousa Campos

PORTARIA N. 021/2018 - DF

O Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria n. 019/2018, que exonerou a Sr ª. THAIS SILVA 

CUNHA, para onde se lê: "com efeitos a partir de 02 de abril de 2018", 

leia-se: "com efeitos a partir de 03 de abril de 2018".

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte, 9 de abril de 2018

Juiz de Substituto e Diretor do Foro

Daniel de Sousa Campos

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96226 Nr: 471-26.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romailton Dias Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:12622/O

 Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo legal, 

apresentar impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45002 Nr: 821-87.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Constantino Veloso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir José de Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ribeiro Filho - 

OAB:6868 OAB/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:

 Despacho

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 3742 Nr: 815-32.2003.811.0059

 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): Iron Marques Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Despacho

Abra-se vista à Defensoria Pública para apresentar alegações finais.

 Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50698 Nr: 602-40.2014.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elmo Carneiro Jaco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora por meio de seu advogado, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado de intimação da testemunha IVAN ROCHA, a ser 

expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco 

centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 

04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida 

pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central 

de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46198 Nr: 2006-63.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Vicente Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Xavier Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Orione Neto - 

OAB:3.606-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-A/MT

 SENTENÇA

LINDOMAR VICENTE FERREIRA ajuizou ação de indenização por danos 

morais em face de ANTÔNIO CARLOS XAVIER FILHO, ambos qualificados 

nos autos.

Contestação às fls.45/101.

Juntou documentos de fls.102/105.

Determinada a intimação pessoal, a parte autora não foi localizada (fl. 

112).

Na sequência, o requerido requereu a extinção do feito por abandono (fl. 

115).

Intimada por edital, a parte autora permenceu inerte (fl. 117).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Considerando a inércia da parte autora, JULGO EXTINGO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro equitativamente 

em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

 P. R. I.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56263 Nr: 1126-03.2015.811.0059

 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 GOMES DE SOUZA, Olimpia Pereira 

Maciel Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Arquivem-se estes autos na condição de findo sem necessidade de 

novas intimações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57230 Nr: 1696-86.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BRAZ TAVARES DIAS, CARLA CECILIA 

SEIXA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de 15 dias para que as partes esclareçam se houve oposição 

de Embargos à esta Execução, eis que consta nos registros apenas 

Embargos à Execução vinculados à Execuçao código 55939.

No mesmo prazo, deverão esclarecer quanto às alegações de que a 

dívida aqui executada estaria garantida por hipoteca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98477 Nr: 1774-75.2018.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Brusque do Xingu Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado do Meio Ambiente dos 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANI ROCHA GUEDES - 

OAB:16557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 recebo a petição inicial COMO PEDIDO CAUTELAR EM CARATER 

ANTECEDENTE. (...).Assim, fixo pra de 15 dias para que a parte autora, 

SOB O RISCO DE EXTINÇÃO DO FEITO, adite a petição inicial para que 

sejam especificadas as provas com que pretenda demonstrar seu 

direito.Se pretender-se produção de prova técnica, deverão ser 

formulados desde logo quesitos e indicado assistente técnico, sob o risco 

de preclusão.Se for pretendida a produção de prova testemunhal, deverá 

observar os termos dos artigos 455 e seguintes do Código de Processo 

Civil, naquilo que for pertinente ao procedimento.Cumprida a medida pela 

parte autora, cite-se a parte ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar 

o pedido e indicar as provas que pretende produzir, devendo, no 

mandado, ser advertida, além das cominações interentes às citações, de 

que, se pretender-se produção de prova técnica, deverão ser formulados 

desde logo quesitos e indicado assistente técnico, sob o risco de 

preclusão.Se for pretendida a produção de prova testemunhal, deverá 

observar os termos dos artigos 455 e seguintes do Código de Processo 

Civil, naquilo que for pertinente ao procedimento.Em tempo, dentro do 

prazo assinalado, deverá o requerente promover a regularização do polo 

passivo da demanda, haja vista que a Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente não detém personalidade jurídica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63158 Nr: 635-59.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denuélita Bispo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foram adotadas todas as exigências previstas no 

Código de Processo Civil, bem assim tendo em vista que o executado 

quedou-se inerte, deixando escoar o prazo para pagamento da RPV, não 

há o que se falar em quebra da ordem cronológica para pagamento de 

precatório ou Requisição de Pequeno Valor.A Constituição Federal 

estabelece, em seu artigo 100, as formalidades necessárias para os 

pagamentos a serem efetuados pelas Fazendas Públicas, sendo tais 

procedimentos devidamente adotados nestes autos, sem que, contudo, 

restasse frutífera a pretensão do exequente.Outrossim, o Provimento nº. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, em seu artigo 6, §1º, estabelece 

que diante da inércia da Fazenda Pública em promover o pagamento da 

requisição, serão os valores sequestrados através do Sistema Bacenjud 

e, na sequência, transferidos ao credor.Desse modo, mostra-se 

perfeitamente aplicável ao caso a regra prevista na indigitada normativa, 

não havendo o que se falar em impenhorabilidade de valores ou quebra na 

ordem cronológica.Face ao exposto, determino a imediata expedição de 

Alvará Judicial, por meio do sistema eletrônico correlato, dos valores 

outrora sequestrados, em favor do exequente, observando os dados 

bancários apresentados na petição contida na referência 43.Por fim, 

diante do cumprimento da obrigação exequenda, a extinção do feito é 

medida que se impõe, razão pela qual JULGO E DECLARO EXTINTA a 

presente execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, e artigo 925, ambos 

do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41458 Nr: 1184-11.2012.811.0059

 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): Francivone Nascimento dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, SANDRA MARIA DE OLIVEIRA FONTES - 

OAB:12632-GO

 Autos n. 1184-11.2012.811.0059 (código 41458)

Não tendo sido apresentado recurso pelas partes, determino à Secretaria 

deste Juízo que traslade para os autos principais cópia da sentença 

proferida, dos cálculos por ela homologados e desta decisão.

Posteriormente, desapensem-se e arquivem-se estes autos na condição 

de findo independentemente de novas intimações.

Porto Alegre do Norte (MT), 14 de março de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55552 Nr: 726-86.2015.811.0059

 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: SBBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWW, EMW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de investigação de paternidade, ajuizada por Sandra 

Bianca Batista Moura em face de Cleubert Werner Wendland e Eduardo 

Marcos Wendland.

Citados, os requeridos quedaram-se inertes.

 Ato seguinte foi oportunizado à parte autora, a produção de provas, 

oportunidade em que, requereu a realização de exame de DNA com o seu 

avô paterno senhor Werner Wendland.

 Decido.

 Intimem-se as partes para que, na data em que lhes aprover, mas desde 

que dentro dos próximo 30 dias e desde que seja em horário de 

expediente forense, dirijam-se ao Cartório da 2ª Vara para colheita de 

material genético.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94217 Nr: 11699-32.2017.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem pedido de abertura de inventário dos bens deixados por 

falecimento de SAMUEL COSTA FERNANDES formulado pelo BANCO DO 

BRASIL.

Nomeio inventariante a senhora BRUNA ALVES DOS SANTOS, cônjuge 

sobrevivente, já qualificada na inicial.

Intime-se, por mandado, a inventariante agora nomeada para que, no 

prazo de cinco dias, compareça a este Juízo e preste compromisso de 

bem e fielmente desempenhar a função.

Na oportunidade em que firmar compromisso, deverá este Juízo intimar a 

inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, preste as primeiras 

declarações, contendo especialmente as exigências postas no artigo 620 

do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, desde que haja poderes especiais expressos, poderão 

as primeiras declarações ser prestadas por procurador, nos termos do 

artigo 620, §2º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91923 Nr: 10338-77.2017.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPDA, MNM, EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nomeio inventariante a senhora VALMECI PAIVA DE AMORIM, convivente 

sobrevivente, já qualificada na inicial.

Intime-se, por mandado, a inventariante agora nomeada para que, no 

prazo de cinco dias, compareça a este Juízo e preste compromisso de 

bem e fielmente desempenhar a função.

Na oportunidade em que firmar compromisso, deverá este Juízo intimar a 

inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, preste as primeiras 

declarações, contendo especialmente as exigências postas no artigo 620 

do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, desde que haja poderes especiais expressos, poderão 

as primeiras declarações ser prestadas por procurador, nos termos do 

artigo 620, §2º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93685 Nr: 11360-73.2017.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellignton Junior Mendes, Ana Paula Nunes Ribeiro, 

Euton Braulio Mendes, Ewerton Bruno Mendes, alcunha "Pomba", Erica 

Cristina Mendes, WELLINGTON JUNIOR MENDES, ANA D’ÁVILA SANTOS 

SÁ, KALLYNE VITORIA MARTINS, WELLITA APARECIDA OLIVEIRA 

MENDES, WILKSON GIOVANI OLIVEIRA MENDES, ANDRÉ LUIZ XAVIER 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Wellinton Pedro Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GUIMARÃES NAVES 

CARNEIRO - OAB:16975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de inventário, ajuizada por ANA PAULA NUNES RIBEIRO 

e outros.

Os requerentes formularam pedido para processamento do feito sob o 

pálio da gratuidade judiciária, entrementes, sequer foi realizada a 

qualificação completa dos autores na peça exordial.

Destarte, a fim de melhor subsidiar eventual acolhimento do pedido dos 

autores, bem como diante do disposto no artigo 319, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tem a parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para 

promover a emenda à exordial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76736 Nr: 918-48.2017.811.0059

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oneide Pereira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de interdição.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto à esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 09h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder os quesitos formulados pelas partes, acaso 

apresentados, e os quesitos do Juízo, quais sejam:

1. O interditando apresenta alguma deficiência psíquica?

2. Essa deficiência é de caráter permanente ou transitório?

3. Tem o interditando condições de discernimento, com capacidade de, por 

si só, gerir sua pessoa e administrar seus bens?

4. Se afirmativo, quais as restrições, ainda que reduzidas, na capacidade 

de gerir sua pessoa e administrar seus bens e para a prática de todos os 

atos da vida civil? São elas permanentes ou temporárias?

6. Tecer demais considerações de ordem médica ou psiquiátrica 

entendidas necessárias pelo Senhor Perito;
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Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 232, de 

13 de julho de 2016, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, fixo-os 

em R$370,00 (trezentos e setenta reais).

Outrossim, em atenção ao disposto no artigo 95, §3º, inciso II, do Código 

de Processo Civil, a perícia será pelo Estado de Mato Grosso, com 

recursos alocados em seu orçamento.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

Após, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação 

em 30 (trinta) dias, devendo a Secretaria Judicial monitorar o decurso do 

prazo, ficando, desde já, a retirada dos autos do sistema próprio do 

Ministério Público em caso de decurso do prazo ora assinalado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87344 Nr: 7688-57.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo de Souza Dias Filho, NADIR APARECIDA 

MODOLO DE SOUZA DIAS, Patrícia do Couto Ribeiro, Hermino Cabral Vieira 

Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Hermann Ramos 

- OAB:8855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, para o fim de 

determinar a divisão e demarcação da cota parte dos Requerentes na 

área registrada na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Crixás/GO, às fls. 123/ 125 

do livro 82, e registrada no 1º Tabelionato e Registro de Imóveis da 

Comarca de São Félix do Araguaia, sob a matrícula n° 15.056 e finalmente 

transferida para a Comarca de Porto Alegre do Norte na qual se encontra 

registrada no 1° Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos, sendo 

registrada no LIVRO 02 – REGISTRO GERAL – MATRÍCULA 14.204 – 

FICHA 01, conforme mapa pericial 02 acostado a inicial.Determinar à 

Secretaria deste Juízo que expeça mandado de intimação para que o réu 

desocupe a área pertencente à parte autora, no prazo de 30 dias, sob o 

risco de imposição de multa no valor equivalente a R$ 1.000,00 por dia, 

devendo constar no mandado a autorização para o uso de força policial, 

civil ou militar, bem como autorização para arrobamento e rompimento de 

obstáculos, no caso de necessidade.Por conseguinte, determino a citação 

dos requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) apresentarem 

contestação, consoante preconiza artigo 576 e seguintes.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Oportunamente, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96272 Nr: 495-54.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALDENORA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Aqui se tem ação de reestabelecimento de auxílio doença, cumulada com 

ação de aposentadoria por invalidez, ajuizada por MARIA ADENORA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Analisando detidamente os autos, bem como o pedido constante na peça 

de ingresso, denota-se que há uma ação, cujo código é 58871, com as 

mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, que tramita 

perante este Juízo.

Nos indigitados autos houve, em 06/07/2017, prolação de sentença, 

julgando-se improcedentes os pedidos contidos na exordial, sendo que, 

ainda, não houve o trânsito em julgado, haja vista que os autos não foram 

remetidos ao INSS.

Diante disso, é de estranheza deste Juízo a propositura da presente 

demanda, mormente porquanto, em que pese se tratar da mesma parte 

que a declinada na ação 58871, houve, no ato da confecção da petição 

inicial, alteração na grafia do prenome da requerente, eis que se trata de 

‘Maria Aldenora da Silva’, entrementes, no feito em exame, constou-se 

‘Maria Adenora da Silva’.

Desta feita, e por tudo mais que nos autos constam, julgo e declaro extinto 

o presente feito sem resolução do mérito, ante a litispendência, com fulcro 

no artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para a remessa dos 

autos ao arquivo, na condição de findo.

Sem custas e despesas processuais, ante a gratuidade judiciária 

conferida à parte autora.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94210 Nr: 11697-62.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deneri de Olivera Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto a esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 13h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

Dentro do prazo supra, deverá a parte autora manifestar-se quanto aos 

embargos de declaração opostos pelo demandado à referência 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97767 Nr: 1368-54.2018.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRAJARA RIBEIRO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA, NELSON 

ZANELA, RICARDO ZANELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de rescisão contratual, ajuizada por UBIRAJARA 

RIBEIRO DE FREITAS em face de CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA, 

NELSON ZANELA e RICARDO ZANELA.

Designo audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334, do Código de 

Processo Civil, para o dia 28 de junho de 2018, às14h30min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso.

Cite-se o réu pra comparecimento à audiência e, se restar frustrada a 

conciliação, ficará intimado também para apresentar defesa no prazo de 

15 (quinze) dias a partir do dia útil seguinte à audiência.

 Deverá a citação ocorrer até o dia 28 de maio de 2018 e o senhor oficial 

de justiça deverá intimar o citando de que deverá comparecer à audiência 

acompanhado de advogado.

Após a expedição dos documentos e expedientes necessários, deverá a 

Secretaria Judicial remeter os autos ao Cartório Distribuidor para fins de 
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alteração do ‘Tipo de Ação’ junto ao Sistema Apolo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97865 Nr: 1413-58.2018.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCAS FERREIRA ARRUDA ME, Dorcas Ferreira 

Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Vitor Nobres - 

OAB:24164, Willina Alves Leão - OAB:24037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem embargos à execução opostos por DORCAS FERREIRA 

ARRUDA em face do BANCO BRADESCO S/A.

Preliminarmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil.

Recebo os embargos à execução, sem efeito suspensivo, haja vista não 

estarem presentes as hipóteses legais para tanto.

Intime-se a parte embargada para que, querendo, ofereça impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920, II, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80478 Nr: 3249-03.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeferson Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 13 de abril de 2018, às 07h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96170 Nr: 434-96.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Vieira Brito, Cleydson da Silva Ramos, 

Joao Vitor Araujo Conti, Clinton Cabalheiro Neto, Jhonatan Custódio 

Ferreira da Silva, alcunha "Corcel", Kalytta Lorrayne Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Vitor Nobres - 

OAB:24164, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:6883-A/MT, Mário Sergio dos 

Santos Ferreira Junior - OAB:12622 MT, TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MS 22.127-A

 (...).À VISTA DO EXPOSTO, com base na motivação supra, INDEFIRO os 

pedidos de revogação e relaxamento da prisão preventiva de Clinton 

Cabalheiro Neto, Cleydson da Silva Ramos e João Vítor Araújo Conti.Ao 

mesmo tempo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 26 

de abril de 2018, às 12h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade. Intimem-se as 11 

(onze) testemunhas de acusação e de defesa (Renato Quirino de Castro, 

Edivalda Souza Moraes, Maria R. Gomes Duarte e João Batista da 

Silva).Requisitem-se os réus presos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87099 Nr: 7530-02.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Considerando a certidão de Ref. 81, expeça-se a carta precatória 

conforme requerido. Após, intime-se o acusado para, em 48 horas, 

constituir novo advogado, sob pena de remessa dos autos à Defensoria 

Pública para apresentação de alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71432 Nr: 4126-74.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mardone Lemes dos Reis, vulgo "Gordo ou 

Cobrinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, PRONUNCIO o 

acusado, MARDONE LEMES DOS REIS, a fim de que seja submetido a 

julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, 

§2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II (2x), ambos do Código 

Penal.Quanto à segregação cautelar, entendo que ainda persistem os 

motivos da prisão preventiva, especialmente porque possui diversos 

procedimentos criminais em curso (furto – 41092; homicídio simples – 

código 19614; e furto qualificado – códigos 8599 e 40107), o que revela a 

necessidade de garantia da ordem pública, como também pelo fato de que 

ficou foragido durante 02 anos, o que demonstra risco à aplicação da lei 

penal. Assim, nos termos do artigo 413, §3º, do Código de Processo Penal, 

nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.Intimem-se, nos termos do 

artigo 420 do Código de Processo Penal.Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se as partes para apresentação de rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 422 do Código 

Processo Penal.Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83936 Nr: 5458-42.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diones Alves de Aguiar, alcunha "Batatinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, PRONUNCIO o 

acusado, Diones Alves de Aguiar, qualificado nos autos, a fim de que seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do 

art. 121, § 2º, incisos I e III, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.Quanto à 

segregação cautelar, entendo que ainda persistem os motivos da prisão 

preventiva, de modo que, nos termos do artigo 413, §3º, do Código de 

Processo Penal, mantenho a prisão anteriormente decretada ao 

acusado.Intimem-se, nos termos do artigo 420 do Código de Processo 

Penal.Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se as partes para 

apresentação de rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

artigo 422 do Código Processo Penal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 100214 Nr: 2646-90.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidivaldo Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirley Simone Guimarães 

do Nascimento - OAB:24114/GO

 Trata-se de carta precatória oriunda da Jatai/GO, para oitiva da 

testemunha VILMAIR FERREIRA DA COSTA JUNIOR.

Assim sendo, designo audiência para o dia 02 de maio de 2018, às 

14h15mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para cumprimento da 

missiva.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83936 Nr: 5458-42.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diones Alves de Aguiar, alcunha "Batatinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CPP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CPP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 08 

de fevereiro de 2018, às 15h30 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado 

após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Requisite-se o réu, expedindo-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22063 Nr: 183-43.2014.811.0019

 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: Henrique Manuel Mendes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neire Medeiros Bergamaschi, Paulo Roberto 

Junior Bergamaschi, Simoni Bergamaschi da Fonseca, Patrícia Bergamashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sílvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT, Simoni 

Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT, SIMONI BERGAMASCHI DA 

FONSECA - OAB:5810

 Certifico a INTIMAÇÃO das partes, autor e réus, na pessoa dos 

advogados, para cumprirem o disposto na CNGC/MT., artigo 1.210, § 1ºe 

retirar as cartas precatórias expedidas para Oitiva de suas testemunhas, 

sendo as do autor, para as Comarcas de Juara-MT e Boa Vista-RR; e a 

dos réus, para a Comarca de Juara-MT., providenciando o recolhimento 

das guias de custas e taxa judiciária.

 Certifico ainda a INTIMAÇÃO dos réus, para procederem o depósito da 

diligência para intimação da testemunha residente no municipio de Novo 

Horizonte do Norte-MT., no importe de R$ 100,00 (cem reais), devendo 

para tanto acessar o site TJMT, emissão de guia pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 820 Nr: 2-53.1988.811.0019

 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): Ivan Isnard Alves de Toledo, Derci de Farias 

Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio de Siqueira - OAB:9259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, DEFIRO o pedido formulado 

pelo Executado para fim de determinar o cancelamento do leilão judicial 

designado para o dia 09/04/2018, no que cerne ao imóvel de matrícula n.º 

1.427 (fl. 92), consistente no Lote n.º 71, do 19º Perímetro, com área de 

6 9  h á ,  s i t u a d o  n e s t a  C o m a r c a  d e  P o r t o  d o s 

Gaúchos.Intime-se.Comunique-se, com urgência, ao Leiloeiro nomeado 

para providências.Cumpra-se.Às providências.Porto dos Gaúchos/MT, 06 

de março de 2018.Rafael Depra Panicella Juiz Substituto em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22245 Nr: 315-03.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nova Agrícola Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Marcelo Haga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samuel de Campos Widal Filho 

- OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Intimo o executado, conforme decisão de ref.120.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23975 Nr: 109-52.2015.811.0019

 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: Adriano Gomes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do requerido, na pessoa do 

advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das custas judiciais finais no valor de R$ 376,85 (trezentos 

e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos )e taxa judiciária final, no 

valor de R$ 369,18 (trezentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos 

), totalizando o valor de R$ 746,03 (setecentecentos e quarenta e seis 

reais e tres 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 Grosso 

(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):
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 Cod. Proc.: 24677 Nr: 375-39.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Borges de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do denunciado, na pessoa 

do advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das custas judiciais finais no valor de R$ 416,93 

(quatrocentos e dezesseis reais e noventa e tres centavos )e taxa 

judiciária final, no valor de R$ 136,14 (cento e trinta e seis reais e quatorze 

centavos ), totalizando o valor de R$ 548,07 (quinhentos e quarenta e oito 

reais 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 Grosso 

(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): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38490 Nr: 2790-24.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Calgaro, Vagleiser de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a petição de ref.34 não tem relação com estes autos, 

salvo melhor juízo, intimo a parte autora para manifestar nos autos, no 

prazo de 05 dias.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20592 Nr: 1494-17.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirino dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, hei por bem julgar 

procedente a pretensão contida na denúncia para, nos termos do artigo 

413 do Código de Processo Penal, pronunciar o acusado CIRINO DOS 

SANTOS SILVA, brasileiro, casado, lavrador, natural de Formosa da Serra 

Negra/MA, nascido aos 25/10/1982, como incurso nas penas do artigo 

121, caput, do Código Penal, determinando que seja ele submetido a 

julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.Considerando que 

o acusado respondeu ao processo em liberdade e, que após não 

exsurgiram quaisquer das hipóteses que recomendassem sua prisão 

cautelar, deixo de decretar sua prisão (art. 413, § 3º do CPP).Intime-se o 

réu da pronúncia. (art. 420, I do CPP).Cientifique-se o d. representante do 

Parquet e a i. Advogada.Preclusa a presente decisão, certifique-se o 

necessário, e proceda-se à alteração do Tipo de Ação no Sistema Apolo 

por tratar-se de processo da competência do Tribunal do Júri.Ato 

contínuo, intime-se o Ministério Público e, em seguida a Defesa, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor 

em plenário, bem como, juntarem documentos e requererem diligências 

(CPP, 422).Em seguida, decorrido o prazo das partes, volvam-me os autos 

conclusos para deliberação e confecção de relatório sucinto acerca do 

processo (CPP, 423).Cumpra-se expedindo o necessário São Félix do 

Araguaia/MT, 21 de Março de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza 

Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6550 Nr: 22-45.1991.811.0017

 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: Oscar José Plentz Filho, Vera Mariane Lenhardt Plentz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Rural Água Mansa Ltda, Lisandra 

Zamboni, Luciani Zamboni, Lisângela Zamboni, Lucindo Zamboni Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:9467-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Douglas Ricardo Guilhen Melo - OAB:4.856/MT, Ivair 

Matias - OAB:2.878-B

 No presente caso, o embargante alega genericamente a existência de 

todos esses vícios, sem identificar exatamente em que consistiria a 

omissão, obscuridade, contradição ou erro material constante da r. 

sentença. Além disso, embora o ato impugnado devesse ser a sentença, o 

embargante insurge-se contra decisões proferidas no decorrer da ação, 

sustentando a existência de supostas irregularidades e vícios. Na 

hipótese não há omissão na sentença, muito pelo contrário, o M.M. Juiz 

manifestou-se e fundamentou adequadamente sobre os motivos que o 

levaram ao julgamento de improcedência do pedido inicial. Além disso, as 

questões levantadas já haviam sido examinadas em decisão anterior ou 

foram deliberadas em capítulos na r. sentença. Em verdade, buscam os 

embargantes a rediscussão da matéria de fundo da decisão, com o intuito 

de reverter o julgado e obter uma decisão favorável aos seus interesses, 

situação essa que não se admite em sede de embargos declaratórios, mas 

de apelação com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art.1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Assim, o não provimento deste Recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada, pelo reexame 

da matéria. Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores da 

via recursal aclaratória, resta-me julgar pelo não provimento destes 

Embargos de Declaração. Decido. Ante o exposto, RECEBO os embargos 

de declaração, porém não vislumbrando a alegada omissão, NEGO 

PROVIMENTO AO RECURSO para manter, na íntegra, a decisão combatida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6550 Nr: 22-45.1991.811.0017

 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: Oscar José Plentz Filho, Vera Mariane Lenhardt Plentz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Rural Água Mansa Ltda, Lisandra 

Zamboni, Luciani Zamboni, Lisângela Zamboni, Lucindo Zamboni Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:9467-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Douglas Ricardo Guilhen Melo - OAB:4.856/MT, Ivair 

Matias - OAB:2.878-B

 Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida em 

face da r. sentença (fls. 604/623), alegando omissão, haja vista que 

deixou de determinar o desbloqueio das matrículas 2.322 e 9.826 (fls. 

624/628).

 Assevera na decisão de fl. 517, o M.M juiz determinou ao Cartório de 

Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia o bloqueio das matrículas 

2.322 e 9.826, até deslinde final do feito. Contudo, a sentença de 

improcedência foi omissa a esse respeito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.
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Os presentes embargos merecem pronto acolhimento, uma vez que a 

decisão de fato foi omissa no ponto impugnado.

Não obstante o deslinde do feito, com a prolação da sentença julgando 

improcedente o pedido inicial, não foi determinado o desbloqueio sobre as 

matrículas 2.322 e 9.826 (fls. 624/628).

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração e DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO para COMPLEMENTAR a sentença proferida 

às fls. 604/623, FAZENDO CONSTAR, ao final, o seguinte:

“Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São 

Félix do Araguaia/MT, determinando que providencie o cancelamento dos 

bloqueios efetuados sobre as matrículas 2.322 e 9.826, anteriormente 

determinados nestes autos.”

 No mais, permanece a decisão como está lançada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20992 Nr: 1896-98.2010.811.0017

 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: Raimunda Martins da Fonseca

 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:

 Em atenção à decisão judicial à fl. 176, impulsiono o feito com o fim de 

abrir vistas às partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do cálculo judicial acostado às fls. 179-179verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32518 Nr: 1175-15.2011.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, AFM, DPFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Ribas - 

OAB:2793-MT

 Autos ID N.º 32518

Criminal

Despacho

Vistos em correição, etc.

Ante a devolução da missiva sem a possiblidade de cumprimento, 

intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia – MT, 15/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14835 Nr: 400-05.2008.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramiro Bandeira, Olindina Lima Bandeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados Ramiro 

Bandeira e Olindina Lima Bandeira, pela prescrição da pretensão punitiva 

estatal, nos termos dos artigos 109, IV e V, c/c 107, IV, ambos do Código 

Penal. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Ciência ao Parquet.P.I.C.São Félix do 

Araguaia/MT, 05/02/2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 135095 Nr: 1542-63.2016.811.0017

 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): João Victor Gabriel Castro Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Autos ID N.º 135095

Vistos.

 Haja vista a necessidade de readequação de pauta, uma vez que o 

Representante Ministerial estará em gozo de férias (em anexo), redesigno 

a presente oralidade para o dia 23/05/2018 às 16h00 min (Horário Oficial 

do Estado de Mato Grosso), devendo o Senhor Gestor expedir o 

necessário.

Ciência ao MPE.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 São Félix do Araguaia - MT, 19 de setembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45921 Nr: 1955-13.2015.811.0017

 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: AJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAC, VLAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B, José Genilson Brayner - OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à parte autora para 

manifestar-se acerca da possibilidade de atualização do endereço da 

Requerida KATRÍCIA ALVES CORADO, ante o teor da Certidão à fl. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142100 Nr: 210-90.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Luis Garbuio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Ferreira de Souza, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142003 Nr: 141-58.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Savio Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gomes Ferreira, Valdeci Lemes da Silva, 

Silomar Gomes Pereira, Alexsandro Chaves da Silva, Rosirene Gomes 

Pereira, Felipe Medanha Alves, Outros, Zoroaldo Ribeiro de Souza, Célio 

Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 
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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): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 138142 Nr: 1352-66.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eber Tirawa Masion Karajá, Leandro 

Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dhiego Tavares de Souza - 

OAB:23625/O

 Ante o exposto, revogo a prisão preventiva anteriormente decretada e 

concedo liberdade provisória aos acusados, Eber Tirawa Masion Karajá e 

Leandro Fernandes da Silva. Outrossim, fica a presente revogação 

CONDICIONADA ainda ao cumprimento das seguintes medidas cautelares 

previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, quais sejam: a) 

comparecimento mensal neste Juízo para informar e justificar suas 

atividades; b) proibição de ausentar-se da Comarca de São Félix do 

Araguaia, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização 

judicial;d) manter comprovante de residência atualizado, da mesma forma 

o número de telefone para contato, perante este juízo; e) comparecer em 

todos os atos em que haja necessidade de sua presença. Fica advertido 

do disposto no artigo 282, §5º do Código de Processo Penal, sob pena de, 

em caso de descumprimento de qualquer condição, ser-lhe-á decretada 

novamente a prisão cautelar.Expeça-se o alvará de soltura em nome dos 

acusados, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO DEVAM PERMANECER 

PRESOS.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.Ciência ao MPE 

e a Defesa.Às providencias. São Félix do Araguaia – MT, 29 de setembro 

de 2017.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141900 Nr: 84-40.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Evangelista Fernandes - 

OAB:TO 6667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 141900

Carta Precatória

Vistos em correição, etc.

Designo audiência para a oitiva das testemunhas para o dia 07 de Junho 

de 2018 às 15h00min (Horário Oficial do Estado), DETERMINANDO ao 

Senhor Gestor que:

 I – Intimem-se as testemunhas SANDRA FÁTIMA ALVES BEZERRA, 

JOSEILZA HORACIO DE SOUZA e PAULO BEZERRA SOBRINHO;

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Comunique o Juízo Deprecante.

 Ciência ao MPE.

 Às providências.

 São Felix do Araguaia – MT, 24/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 43120 Nr: 328-71.2015.811.0017

 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: Almir Fernandes Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O, Luiz Carlos Ferreira - OAB:19.515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Defiro e Homologo as desistências requeridas. Ainda, defiro o 

requerido pelo autor, pelo prazo legal. Com o retorno, intime-se o requerido 

para apresentação de suas alegações finais. Ultrapassados os referidos 

prazos, tornem-me os autos conclusos para sentença. Saem as partes 

presentes pessoalmente intimadas. Cumpra-se, realizando e expedindo os 

necessários. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31381 Nr: 2610-58.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonçalves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 AUTOS Nº 2610-58.2010.811.0017 – CÓDIGO: 31381

Vistos, etc.

Defiro pedido de folha retro.

Assim sendo, com preceito de evitar qualquer nulidade processual, 

intime-se a advogada Dra. Daniela Caetano de Brito via DJE, para 

apresentar alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, façam-me os autos conclusos para confecção de sentença.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia-MT, 06 de abril de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142521 Nr: 443-87.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Martins Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A, Weiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:OAB/GO n° 18968

 Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de 

Heitor Martins Lima porquanto presentes a materialidade e os indícios de 

autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, nos 

termos do art. 312 e ss. do Código de Processo Penal.Recebo a denúncia 

ofertada. Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, 

poderão arguir preliminares e alegar tudo que interesse às suas defesas, 

ofertar documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo 

sua intimação, quando necessário. Dê-se ciência ao Ministério Público e o 

Advogado do suplicante.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140702 Nr: 2894-22.2017.811.0017

 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: Cícero Araújo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme termo de fls. Retro, foi reagendada a 

oralidade para o dia 07 de julho de 2018, às 16h (MT), saindo a parte 

autora devidamente cientificada. Assim, que seja a parte requerida e seu 

respectivo advogado intimados a comparecer neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31252 Nr: 2493-67.2010.811.0017

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardina Bezerra da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31252

 Decisão

Vistos, etc.

Verifica-se que a determinação constante no v. acórdão foi atendida, 

acostando a parte autora aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo (fls. 86/87).

 Em contínuo, foi oportunizado à Autarquia Requerida o oferecimento de 

contestação de mérito. Seguindo-se a apresentação de impugnação à 

contestação pela parte autora.

Considerando que já houve a realização de audiência de instrução, cujas 

oitivas foram acostadas aos autos às fls. 40/42, desnecessário a 

repetição do ato, que apenas postergaria o julgamento do feito. Além 

disso, o Código de Processo Civil prestigia o aproveitamento dos atos 

processuais.

 Com isso, CANCELO a audiência de instrução designada para o dia 

09/05/2018.

No mais, não há irregularidades a serem sanadas ou preliminares a serem 

apreciadas.

Com isso, encerrada a instrução processual, o feito encontra-se maduro 

para julgamento. Mantenham-se os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 09 de abril de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32501 Nr: 1157-91.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato 

Grosso-CRC/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Libia da Rocha Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce Vicentini Rodrigues - 

OAB:14.320-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos N.º 1157-91.2011.811.0017 – Cód. 32501

Vistos, etc.

Considerando manifestação do Conselho Regional de Contabilidade de 

Mato Grosso – CRC/MT à fl. 55, bem como o processo ter permanecido 

suspenso por mais de um ano, determino o arquivamento dos autos sem 

baixa na distribuição, com fulcro no artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80.

 Encontrados que sejam, a qualquer tempo, bens passíveis de penhora, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 São Félix do Araguaia/MT, 06 de abril de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41520 Nr: 1995-29.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. de Soua Neto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos N.º 1995-29.2014.811.0017 – Cód. 41520

Vistos, etc.

Considerando manifestação da Fazenda Pública Nacional à fl. 30, bem 

como o processo ter permanecido suspenso por mais de um ano, 

determino o arquivamento dos autos sem baixa na distribuição, com fulcro 

no artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80.

 Encontrados que sejam, a qualquer tempo, bens passíveis de penhora, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 São Félix do Araguaia/MT, 06 de abril de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42132 Nr: 2445-69.2014.811.0017

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 42132

Vistos em correição, etc.

Tendo em vista a petição de fls. 52/60, dê-se vista a parte executada para 

se manifestar quanto ao eventual acordo realizado, requerendo o que 

entender de direito.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia – MT, 02/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12077 Nr: 879-66.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edgar de Queiroz Ferreira Filho, Queifi - 

Comercial Agropecuária S/A, E. Q. Administração de Bens SC Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Paulo Z. Mendonça - 

OAB:6.576, Elisangela Hasse - OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código n.º 12077

 Vistos, etc.

 Fls. 193/194: Segundo a parte requerida, embora tenha sido determinado 

o desbloqueio da constrição on line, o bloqueio levado a efeito à fl. 149 

subsiste até hoje.

 Contudo, razão não lhe assiste. Em consulta ao Sistema BacenJud 

verifica-se que a ordem para desbloqueio do valor de R$ 27.909,08 

perante o Banco Itaú foi cumprida integralmente em 18/02/2016 às 

20h49m, conforme extrato que segue em anexo.

 No mais, intime a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requeira o que entender de direito para fins de prosseguimento do feito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 09/04/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 11/2018/CA

A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini – MMª. 

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Porto Esperidião Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 RESOLVE:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 631 de 706



I – REVOGAR, o item IV, da Portaria 03/2015/CA, onde havia designado o 

servidor Jo el Soares Viana Júnior, Analista Judiciário, Matrícula 24522, 

para desempenhar a função de Gestor Judiciário, com efeitos a partir da 

data da publicação desta portaria no DJE;

 II - DESIGNAR, a servidora Fátima Adrielly Silva Freitas, Técnica Judiciário, 

Matrícula 32654, para desempenhar as funções de Gestora Judiciário 

Substituta, a partir da publicação desta no DJE;

 III - Publique-se, Registre-se remetendo cópias à Egrégia Corregedoria 

Geral da Justiça, informando ainda o departamento de Recursos Humanos 

e Departamento de Pagamento Pessoal do Tribunal de Justiça e a Divisão 

de Atos e Portarias do TJMT.

 Porto Esperidião – MT, 06 de abril de 201 8.

Lílian Bartolazzi. L. Bianchini

 Juíza Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53308 Nr: 1364-70.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPLDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Marques Martins 

de Oliveira - OAB:20326/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Marques 

Martins de Oliveira - OAB:20326/0, Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 Autos nº. 1364-70.2013.811.0098

Código nº. 53308

Vistos.

Trata-se de ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO em face de RAFAEL PEREIRA 

LESSA DIAS DE SOUZA, já qualificado nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se a ausência de assinatura do patrono 

da parte requerida na peça contestatória (fls. 165/168).

É cediço que, em regra, peças apócrifas devem ser rechaçadas pelo 

judiciário, mormente quando se refere a petições.

 Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DEINSTRUMENTO. PETIÇÃO APÓCRIFA. RECURSO INEXISTENTE.

PRECEDENTES DOSTJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Sendo apócrifa a 

petição do agravo de instrumento, é ela considerada inexistente. 

Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1402327 RJ 2011/0091894-4, Relator: Ministro 

ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 22/11/2011, T1 - PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2011). [Grifei].

Não obstante tratar-se de um defeito sanável, deve ser corrigido 

imediatamente, evitando futuras nulidades.

Assim, DEFIRO o petitório de fl. 172 feito pelo do Requerente, 

determinando que o nobre causídico providencie a correção quanto 

aposição de sua assinatura na peça acostada às fls. 165/168, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada inexistente com as 

respectivas consequências.

Após, concluso para a devida apreciação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 05 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53414 Nr: 2-96.2014.811.0098

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureo Marcos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:MT/4.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, destaco a existência da Exceção de Suspeição – autos nº 

64-34.2017.811.0098 – código 59609, ajuizada por ÁUREO MARCOS 

RODRIGUES, em face desta magistrada.Fora proferida decisão por esta 

julgadora em 03/03/2017, nos autos de suspeição em epígrafe, não 

reconhecendo a suspeição alegada, oportunidade na qual destacou-se, 

ainda, que as alegações do Excipiente não se amoldavam a nenhum dos 

requisitos legais da suspeição, em especial, o artigo 145 do Código de 

Processo Civil, in verbis:Art. 145. Há suspeição do juiz:" I - amigo íntimo ou 

inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;II - que receber 

presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de 

iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto 

da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;III 

- quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu 

cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o 

terceiro grau, inclusive;IV - interessado no julgamento do processo em 

favor de qualquer das partes.§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por 

motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.§ 2o 

Será ilegítima a alegação de suspeição quando:I - houver sido provocada 

por quem a alega;II - a parte que a alega houver praticado ato que 

signifique manifesta aceitação do arguido."Assim, determinou-se a 

remessa do respectivo feito (exceção de suspeição - 59609) ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, competente para apreciação e 

julgamento.Não obstante o firme posicionamento desta magistrada quanto 

a decisão ora mencionada, em juízo de cautela, entendo prudente 

aguardar o desfecho final da aludida exceção de suspeição pelo e. 

Tribunal de Justiça, para novas atuações nos autos em que o Excipiente 

seja parte.Portanto, aguarde-se o julgamento da Exceção de Suspeição, 

código 59609, em trâmite na instância superior, após o retorno dos autos, 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 03 de abril de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28335 Nr: 428-84.2009.811.0098

 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): Aureo Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:MT/4.060, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 .Inicialmente, destaco a existência da Exceção de Suspeição – autos nº 

64-34.2017.811.0098 – código 59609, ajuizada por ÁUREO MARCOS 

RODRIGUES, em face desta magistrada.Fora proferida decisão por esta 

julgadora em 03/03/2017, nos autos de suspeição em epígrafe, não 

reconhecendo a suspeição alegada, oportunidade na qual destacou-se, 

ainda, que as alegações do Excipiente não se amoldavam a nenhum dos 

requisitos legais da suspeição, em especial, o artigo 145 do Código de 

Processo Civil, in verbis:Art. 145. Há suspeição do juiz:" I - amigo íntimo ou 

inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;II - que receber 

presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de 

iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto 

da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;III 

- quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu 

cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o 

terceiro grau, inclusive;IV - interessado no julgamento do processo em 

favor de qualquer das partes.§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por 

motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.§ 2o 

Será ilegítima a alegação de suspeição quando:I - houver sido provocada 

por quem a alega;II - a parte que a alega houver praticado ato que 

signifique manifesta aceitação do arguido."Assim, determinou-se a 

remessa do respectivo feito (exceção de suspeição - 59609) ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, competente para apreciação e 

julgamento.Não obstante o firme posicionamento desta magistrada quanto 

a decisão ora mencionada, em juízo de cautela, entendo prudente 

aguardar o desfecho final da aludida exceção de suspeição pelo e. 

Tribunal de Justiça, para novas atuações nos autos em que o Excipiente 

seja parte.Portanto, aguarde-se o julgamento da Exceção de Suspeição, 

código 59609, em trâmite na instância superior, após o retorno dos autos, 
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conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 03 de abril de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53925 Nr: 466-23.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias José de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise inicial aos autos, após emenda da inicial, observo preenchidos 

os requisitos (art. 319 e 320 do CPC), bem como, não ser o caso de 

improcedência liminar da demanda (art. 332 do CPC), nem de indeferimento 

(art. 330 do CPC), bem como, art. 783 do CPC, razão pela qual recebo a 

missiva inaugural.CITE-SE o devedor no endereço apontado pela parte 

exequente em petição retro, para pagar em 03 (três) dias, o valor integral 

da dívida (art. 829 do CPC) ou, querendo, opor-se à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data de 

juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, II do CPC) e artigos 914 

e 915 também do CPC.Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à 

penhora de bens, descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, 

fazendo constar o valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem 

como intimando o executado a respeito dos atos processuais praticados, 

conforme art. 154, V, art. 841 e seguintes do CPC.Intime-se a parte 

executada para que, no prazo para embargos, caso queira, uma vez 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, inclusive custas e honorários de advogado, 

requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 916 do 

CPC).Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º do CPC).Intime-se o Exequente para 

recolher a diligência do Oficial de Justiça em 30 (trinta) dias.Caso o Oficial 

de Justiça não encontre o executado, desde já DEFIRO o arresto de bens 

quantos bastem para garantir a execução.Nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto proceda-se o meirinho com as diligências 

insculpidas no art. 830, §1º do CPC.Inexistindo bens a serem penhorados, 

voltem-me conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 05 de 

abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53864 Nr: 408-20.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Wagner Gobati de 

Matos - OAB:OAB/MT 13077, Kleber de Souza Silva - OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:MT/4.060

 .Inicialmente, destaco a existência da Exceção de Suspeição – autos nº 

64-34.2017.811.0098 – código 59609, ajuizada por ÁUREO MARCOS 

RODRIGUES, em face desta magistrada.Fora proferida decisão por esta 

julgadora em 03/03/2017, nos autos de suspeição em epígrafe, não 

reconhecendo a suspeição alegada, oportunidade na qual destacou-se, 

ainda, que as alegações do Excipiente não se amoldavam a nenhum dos 

requisitos legais da suspeição, em especial, o artigo 145 do Código de 

Processo Civil, in verbis:Art. 145. Há suspeição do juiz:" I - amigo íntimo ou 

inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;II - que receber 

presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de 

iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto 

da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;III 

- quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu 

cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o 

terceiro grau, inclusive;IV - interessado no julgamento do processo em 

favor de qualquer das partes.§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por 

motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.§ 2o 

Será ilegítima a alegação de suspeição quando:I - houver sido provocada 

por quem a alega;II - a parte que a alega houver praticado ato que 

signifique manifesta aceitação do arguido."Assim, determinou-se a 

remessa do respectivo feito (exceção de suspeição - 59609) ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, competente para apreciação e 

julgamento.Não obstante o firme posicionamento desta magistrada quanto 

a decisão ora mencionada, em juízo de cautela, entendo prudente 

aguardar o desfecho final da aludida exceção de suspeição pelo e. 

Tribunal de Justiça, para novas atuações nos autos em que o Excipiente 

seja parte.Portanto, aguarde-se o julgamento da Exceção de Suspeição, 

código 59609, em trâmite na instância superior, após o retorno dos autos, 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 02 de abril de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52182 Nr: 310-69.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 Autos nº. 310-69.2013.811.0098Código nº. 52182Vistos.Portanto, com 

base no art. 485, VIII, HOMOLOGO o pedido de desistência do Requerente, 

conforme pedido de fl. 53, julgando extinto o feito em relação à pretensão 

do Requerente quanto à negatória de paternidade.Todavia, ACOLHO a 

Reconvenção da Requerida e converto o feito em AÇÃO DE ALIMENTOS, 

com as seguintes determinações:Proceda-se as devidas alterações na 

capa dos autos e sistema APOLO.FIXO os alimentos provisórios em 33% 

(trinta e três por cento), o que corresponde à quantia de R$ 314,82 

(trezentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), em favor da 

infante ELISANGELA DE FÁTIMA FERNANDES DA SILVA, devidos a partir 

da citação, a serem pagos todo dia 10 (dez) de cada mês, haja vista, a 

priori, prova suficiente da paternidade (fl. 11).Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia 21 de maio de 

2018, às 15h30min, (art. 5º da Lei nº 5.478/1968). CITE-SE o requerido, 

consignando que a data limite para o oferecimento de resposta é o dia da 

realização da audiência agendada, na forma do disposto no § 2º do art. 5º 

e art. 9º, ambos da Lei nº 5.478/1968. Intime-se o requerido, bem como a 

parte autora, para que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, ocasião em que poderão apresentar demais 

provas (art. 8º da Lei nº 5.478/1968). Faça-se consignar que o não 

comparecimento da parte autora à referida audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, assim como o fato de que a 

ausência do requerido determinará a revelia quanto à matéria de fato (art. 

7 º  da  L e i  n º  5 . 4 7 8 / 1 9 6 8 ) . N o t i f i q u e - s e  o  M i n i s t é r i o 

Público.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 04 de abril de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51565 Nr: 1051-22.2007.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Barranco Ladeia, Espólio de João da Silva Ladeia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Victor Ladeia - 

OAB:OAB/MT 23.129, José Vieira da Silva Filho - OAB:4478, Kamilla 

Ladeia Segatto - OAB:OAB/MT 19.908, Leandro Ladeia Segatto - 

OAB:29975, Manuela Vieira da Silva - OAB:14.379, Thiago Cruz 

Furlanetto Garcia Barbosa - OAB:13607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Araújo Barbosa 

- OAB:9.847-MT., Rosalvo Pinto Brandão - OAB:2255-B

 .INDEFIRO o pedido de reabertura de novo prazo para apresentação de 

defesa nos autos e, em consequência, NEGO o pedido de anulação dos 

atos realizados posteriormente à aludida decisão, eis que entendo como 

atos regularmente praticados, mormente em obediência à segurança 

jurídica, à coisa julgada e o princípio constitucional da voluntariedade dos 

recursos.Ademais, com o trânsito em julgado, sem recursos, exauriu-se 

ofício jurisdicional do juiz ad quo para apreciação de sua decisão, em 
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especial conforme dispõe o Código de Processo Civil, a saber:Art. 502. 

Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e 

indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.Art. 508. 

Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e 

repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto 

ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.Destaca-se que as alegações 

da parte autora quanto a não atuação dos advogados primitivos após 

prolação da sentença (fls. 403/411) não deve prosperar, pois, 

compulsando os autos, verifica-se a existência de patrocínio dos 

interesses da parte autora, conforme se pode aferir às fls. 444-461; 

898-907 e 913-920.Por arremate, assiste à parte autora o direito de 

utilizar-se de ação própria para discutir eventual prejuízo que 

supostamente entenda ter sofrido com a atuação de seus patronos, os 

quais foram legal e voluntariamente constituídos.Outrossim, INDEFIRO o 

pedido de anulação da audiência de conciliação realizada em 02/02/2017, 

fls 979, tendo em vista que não restou comprovado nos autos nenhum 

prejuízo à Requerente, bem como a existência da devida intimação dos 

patronos legalmente constituídos à época (fl. 956).Assim, DEFIRO o pedido 

para realização de nova audiência de conciliação e para tanto designo a 

data de 21 de maio de 2018, às 16h00minIntime-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião MT, 12 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30485 Nr: 1538-84.2010.811.0098

 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 Julia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Sérgio Simões, Marluci Abadias 

Machado Simões, Gilnei Fernando Simões, Odimilson Francisco Simões, 

Ines Gomes de Souza, Valderci Vitalino, Roberto Donizeti de Oliveira 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Porto 

Esperidião-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1538-84.2010.811.0098

Código nº. 30485

Vistos.

Em obediência ao comando do art. 485, § 6º do CPC, manifeste-se a parte 

requerida a respeito do disposto na fl. 138, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 05 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30468 Nr: 1521-48.2010.811.0098

 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: Antonio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Faustino Dias, Cleuza Azambuja 

Faustino, Rozalha Soleni de Souza, Leni de Oliveira Rodrigues Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10.999-A

 Autos nº. 1521-48.2010.811.0098

Código nº. 30468

Vistos.

Não obstante a nova sistemática processual quanto ao instituto do 

usucapião, compulsando os autos, verifico a ausência de manifestação da 

fazenda pública, logo, em obediência às disposições legais processuais, 

para evitar futuras possíveis nulidades, entendo indispensável a ciência 

dos aludidos entes políticos federal, estadual e municipal.

Assim, em interpretação analógica do art. 216-A, §3º da lei 6015/73 com 

as alterações feitas pela lei 13.105/15 (NCPC), determino a notificação da 

fazenda Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do município de 

Porto Esperidião MT, na pessoa de seus representantes legais, para, 

querendo, manifestarem interesse na causa, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprimento, concluso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 05 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30438 Nr: 1491-13.2010.811.0098

 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: José Carlos Inácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Faustino Dias, Cleuza Azambuja 

Faustino, Celio Inacio da Silva, José Bernardino Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Porto 

Esperidião-MT - OAB:, EDELSIO SOUZA LELIS - OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10.999-A

 Autos nº. 1491-13.2010.811.0098

Código nº. 30438

Vistos.

Em obediência ao comando do art. 485, § 6º do CPC, manifeste-se a parte 

requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito do disposto às fls. 

102/105, requerendo o que entender de direito.

Após, concluso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 05 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57302 Nr: 1370-58.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU TIAGO WEILER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO NARDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O credor está qualificado como "agropecuarista" no termo de confisão de 

dívida e pretende a cobrança da quantia de R$500.000,00 (Quinhentos mil 

reais) provenientes de "parcerias" com o requerido.

O débito atualizado soma quase 1 milhão de reais.

Pretende a gratuidade da justiça.

O pedido não vinga, pela situação fática já descrita. Entendo que esta não 

é a finalidade da lei que pretendeu a facilitação de acesso à justiça.

Além disso, a burla ao recolhimento das custas e taxas judiciárias 

ocasiona severos prejuízos ao Poder Judiciário, de modo que tais 

alegações abstratas de hipossuficiência não podem prosperar.

Assim, INDEFIRO O PEDIDO de gratuidade da justiça, eis que ululante a 

ausência de seus requisitos.

Aguarde-se o recolhimento dos valores devidos (calculados sobre o 

débito total que é objeto da ação), no prazo legal

SECRETARIA: Aguardar decurso de prazo.

Int.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34611 Nr: 1496-50.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SANTOS MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se que o bloqueio de valores via Bacenjud restou 

infrutífero, conforme detalhamento anexo, intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40142 Nr: 494-74.2016.811.0080

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdA, ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LINHARES FERREIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Dante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, por 

CARÊNCIA DA AÇÃO.Não há custas pendentes ou honorários 

advocatícios.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57304 Nr: 1371-43.2018.811.0080

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): -UBDGCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR com a finalidade de 

DECLARAR mantido o vínculo contratual, devendo a OPERADORA DE 

PLANO DE SAÚDE prestar o atendimento contratado, sob pena de multa 

FIXA arbitrada em R$10.000,00 (Dez mil reais), podendo ser majorada a 

depender da situação de urgência/emergência.Diante das especificidades 

da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da 

ENFAM).Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial, eventualmente.Int.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57275 Nr: 1351-52.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA.Em face 

do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se a 

autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.Em atenção ao Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação.Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão.Após, 

tornem conclusos.Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 016/2018.

O EXCELENTÍSSIMO DOUTOR THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE 

BRITTO, MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA – MT, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

RESOLVE:

 Nomear o Senhor Edmilson Frank Gonçalves da Silva, portador do RG n° 

20434995 SSP/MT e inscrito no CPF n° 029.466.731-89, para exercer o 

cargo em comissão de Assessor de Gabinete II, a partir da assinatura do 

Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

 Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça e ao Departamento de Pagamento de Pessoal.

 Ribeirão Cascalheira, 06 de abril de 2018.

 Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52270 Nr: 3601-95.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido da Silva, ADÃO ANTONIO 

JARDIM, ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI, para que, providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, no valor de R$ 843,00 (oitocentos e quarenta e três reais) no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 da CNGC/MT, para que ele 

cumpra o Mandado Citação, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44944 Nr: 1998-47.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinei de Freitas Franco, João de Freitas 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAÇÃO do patrono da parte 

requerente SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI, para efetuar o pagamento 

das custas e despesas para distribuição da Carta Precatória a ser 

enviada ao Juízo de Porto Alegre do Norte - MT, visando a Citação do 

executado.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 635 de 706



 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42706 Nr: 1230-95.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRLENE ABREU PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco 

reais) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 da CNGC/MT, 

para que ele cumpra o Mandado Citação, mediante Guia a ser retirada no 

site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52268 Nr: 3599-28.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI, para que, providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, no valor de R$ 793,00 (setecentos e noventa e três reais) no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 da CNGC/MT, para que ele 

cumpra o Mandado Citação, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42503 Nr: 1113-07.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Portilho de Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Adriano Athala de Oliveira Shcaira - 

OAB:OAB-MT 20495-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e reais) no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 da CNGC/MT, para que ele 

cumpra o Mandado Citação, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48080 Nr: 1665-35.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL IND. QUIMICA E 

AGROP. S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Diomar Werner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:SP 198.905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 313,00 (trezentos e 

treze reais) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 da 

CNGC/MT, para que ele cumpra o Mandado Citação, mediante Guia a ser 

retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42475 Nr: 1097-53.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GERSON CHRISTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39501 Nr: 1569-88.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deivid Wilian Delgado Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B, ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - OAB:17974, 

CARLA ANDRÉIA BATISTA - OAB:18808

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR OS ADVOGADOS DO RÉU PAR 

APARESENTAR CONTRARRAZÕES RECURSAIS NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8532 Nr: 679-38.2004.811.0079

 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., JULIANA 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ SALVADEGO, ESPÓLIO DE 

OSMAR KALIL BOTELHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:OAB/MT 

11.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:OAB/MT 

11.548

 Processo nº. 679-38.2004.811.0079 – Cód. 8532

Despacho.

Vistos em correição, etc.

Uma vez que em fls. 544 certificou-se a tempestividade da contestação de 

fls. 532/534, INTIME-SE a parte autora, para que, querendo, ofereça 

impugnação à contestação no prazo legal.

Após, nova conclusão.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 31/03/2016.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55612 Nr: 1334-19.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdS, JBDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do 

Código de Processo Civil.Considerando-se o cumprimento dos requisitos 

previstos no art. 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça. Anote-se.Ante a necessidade de realização de 

exame de DNA nos presentes autos, intimem-se as partes para que 

compareçam perante o laboratório de análises clínicas para a realização 

do referido exame, localizado no seguinte endereço: Avenida Padre João 

Bosco, nº. 1559, Centro, Ribeirão Cascalheira/MT (LABORATÓRIO 

CENTRAL), em data a ser definida pela Secretaria (deverá entrar em 

contato com o laboratório e definir a PRIMEIRA DATA POSSÍVEL, fazendo 

constar do mandado de intimação).Frise-se que o referido exame será 

custeado pela parte AUTORA.CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS 

PARTES para comparecerem à audiência de conciliação em data a ser 

definida pelo setor de Conciliação da Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 30686 Nr: 588-64.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESR, MBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso_ Núcleo de São Felix do Araguaia-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Karem Santos 

Carneiro - OAB:20480

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte 

EXTINGO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Após o trânsito 

em julgado desta, OFICIE-SE ao Cartório de Registro Civil de 2º Ofício, 

desta urbe, para que exclua os dados relativos à paternidade, inclusive 

quanto aos avós paternos.Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de 2.000,00 (dois 

mil) reais, atento a condição suspensiva de exigibilidade do ônus 

sucumbencial, nos termos do artigo 98, § 3º, do Novo Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado arquive-se os autos, com as baixas e 

a n o t a ç õ e s  p e r t i n e n t e s .  P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e  e 

Intime-se.Cumpra-se.Ribeirão Cascalheira/MT, 19/12/2017. Janaína Cristina 

de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17438 Nr: 397-24.2009.811.0079

 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: ADÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre as informações prestadas pela parte requerida 

às fls. 117/118.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52981 Nr: 169-34.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Virissimo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR O PATRONO DA PARTE RÉ 

(ACUSADO) PARA APRESENTAR MEMORIAIS NO PRAZO LEGAL.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14264 Nr: 926-56.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genadir de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A sentença de fls. 93/97-v foi anulada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região em razão da necessidade de produção de prova testemunhal.

Intimadas as partes acerca do retorno dos autos, a Autarquia requerida 

informou o cumprimento da ordem judicial demonstrando a implantação do 

benefício, bem como requereu o prosseguimento do feito.

Por todo exposto:

1) CITE-SE a requerida para apresentar resposta no prazo legal, com as 

advertências de praxe, uma vez que a contestação anteriormente 

apresentada se restringiu à alegação da preliminar de ausência de 

interesse processual;

2) Com a juntada da contestação, INTIME-SE a parte requerente para, 

querendo, impugnar a contestação.

3) Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 19 DE JULHO DE 2018, ÀS 13H30MIN, apresentando o rol de 

testemunhas no prazo do artigo 455 do CPC/15. Ressalte-se que a 

designação precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na 

efetividade do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo 

que nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez 

que respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão 

prévia será prontamente analisada quando da audiência.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13495 Nr: 157-48.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39338 Nr: 511-97.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Teodoro de Oliveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 637 de 706



 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32698 Nr: 1157-15.2013.811.0052

 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): Ubirajara Soares Tartaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Ante posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial, 

extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, DEIXO de condenar em custas e 

honorários, ante o disposto no art. 18 da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil 

Pública). Sobre os honorários já se pronunciou o STJ: “Vencido na ação 

civil pública, o MP não está sujeito ao pagamento de honorários de 

advogado.” (STJ-RJTJERGS 168/28). (In CPC Theotônio Negrão, 30a. Ed., 

1999, Saraiva, p. 923). INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.Após o 

trânsito em julgado e observado as formalidades legais, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41804 Nr: 1862-08.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Aparecido de Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Pela MMª. Juíza foi proferido o seguinte: “Vistos, EM CORREIÇÃO.

 1. AGUARDE-SE o retorno das Cartas Precatórias expedidas nos autos.

2. Após a juntada, ABRE-SE vista dos autos às partes para apresentarem 

os memoriais finais , no prazo sucessivo de 05(cinco) dias.

3. Em seguida concluso.

4. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 44045 Nr: 852-89.2017.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Gross

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onila Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 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 requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco 

reais), na conta n° 15780-5, agência 2536-4.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32427 Nr: 887-88.2013.811.0052

 AÇÃO: Avaria a Cargo do Segurador->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: Jesus Borges de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184/A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, intimo a parte executada 

para efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 427,01 

e da taxa judiciaria no valor de R$ 427,01, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31136 Nr: 996-39.2012.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Bastos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Vistos em correição.

Em detida análise, já que o réu se enquadra nos ditames do art. 26 do CPP 

(inimputável), DEFIRO “in totum” a cota Ministerial de fls. 106/107, pelo que 

DETERMINO a intimação pessoal do acusado para constituir 

causídico/curador, ou informar hipossuficiência e manifestar seu desejo 

de se ver representado por um defensor dativo, o que será certificado 

pelo Sr. Meirinho.

 Por conseguinte, caso o réu não tenha condições financeiras para 

contratar um patrono, NOMEIO, desde já, o Dr (a). CÉSAR LUIZ BRANICIO 

DA SILVA, OAB/MT n. 21373, para que atue como ADVOGADO/CURADOR 

nesta ação, considerando que é dever do Estado prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Por fim, EXTRAIA-SE cópia do Laudo Pericial acostado às fls. 69/73/v do 

procedimento em apenso (Código 31724) e proceda-se com a juntada 

neste feito principal.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6009 Nr: 952-64.2005.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Gonçalves Mendes, Aparecida das Dores 

Nobre de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 952-64.2005.811.0052 – Código: 6009

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o trânsito em julgado dos processos de código 33664, 33665 

e 33672.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45252 Nr: 1549-13.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirley Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184/A

 Autos: 1549-13.2017.811.0052 – Código: 45252

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Certifique-se o transcurso do prazo para a parte requerida especificar as 

provas que pretende produzir.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46465 Nr: 2124-21.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2124-21-2017.811.0052 – Código: 46465

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Compulsando os autos verifiquei que a decisão de ref. 4 não foi 

integralmente cumprida, pois, até o momento, a assistente social deste 

Juízo não foi notificada para realizar estudo social na residência da parte 

autora.

Dessa forma, determino:

1- NOTIFIQUE-SE a assistente social deste juízo para que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, realize estudo social na casa da parte autora;

2- Após, intime-se novamente as partes para, no prazo de 10 (dez), dias 

pugnar o que for de direito.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47021 Nr: 2463-77.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belarmina da Silva Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603, ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.991/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:OAB/MG 103.082

 Autos: 2463-77.2017.811.0052 – Código: 47021

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Certifique-se o transcurso do prazo para a parte requerente impugnar a 

contestação.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47426 Nr: 2695-89.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Oliveira Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2695-89.2017.811.0052 – Código: 47426

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem em 

relação ao laudo pericial (ref. 27), conforme determinado à ref. 4.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48055 Nr: 2970-38.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonanides Rocha de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2970-38.2017.811.0052 – Código: 48055

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Após a juntada da petição pendente, remetam-se os autos conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36569 Nr: 593-65.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moaci Barbosa Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 593-65.2015.811.0052 – Código: 36569

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Tendo em vista que o endereço apresentado à ref. 46 já consta nos autos, 

reitere-se a intimação do requerente para, no prazo de 10 (dez) dia, 

pugnar o que for de direito, sob pena de extinção do feito sem resolução 

do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37071 Nr: 745-16.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Lopes Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 745-16.2015.811.0052 – Código: 37071

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Após juntada da petição pendente, remetam-se os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37072 Nr: 746-98.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Prudente de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 746-98.2015.811.0052 – Código: 37072

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Após juntada da petição pendente, remetam-se os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37301 Nr: 832-69.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Djalma da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 832-69.2015.811.0052 – Código: 37301

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Após a juntada das petições pendentes, intime-se a parte requerida para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste em relação ao laudo pericial.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40539 Nr: 1106-96.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/RE Campanhia de Seguro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184/A

 Autos: 1106-96.2016.811.0052 – Código: 40539

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Certifique-se o transcurso do prazo para a parte requerente especificar 

as provas que pretende produzir.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40550 Nr: 1115-58.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monica Valéria Ferrari Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/RE Campanhia de Seguro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184/A

 Autos: 1115-58.2016.811.0052 – Código: 40550

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Certifique-se o transcurso do prazo para a parte requerente especificar 

as provas que pretende produzir.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40699 Nr: 1203-96.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio Cesar Silvestre de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1203-96.2016.811.0052 – Código: 40699

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Diante do informado pela parte requerente (ref. 34), oficie-se ao INSS 

determinando a reimplantação do benefício, nos termos da decisão de ref. 

8, devendo o ofício ser instruído com cópia da referida decisão.

Após, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste em relação ao laudo pericial (ref. 34).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41139 Nr: 1455-02.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene da Silva Francalino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1455-02.2016.811.0052 – Código: 41139

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Certifique-se o transcurso do prazo para a parte requerente impugnar a 

contestação.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41776 Nr: 1842-17.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amadeu Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1842-17.2016.811.0052 – Código: 41776

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Após a juntada da petição pendente, intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em relação ao laudo pericial (ref. 

38).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47019 Nr: 2461-10.2017.811.0052

 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: Jucimar Figueredo Vitor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - 

OAB:3946/O, Rogerio Borges Cardoso - OAB:OAB/MT 18.305

 Autos: 2461-10.2017.811.0052 – Código: 47019

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Certifique-se o transcurso do prazo para a parte requerente impugnar a 

contestação.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37665 Nr: 991-12.2015.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Autos: 991-12.2015.811.0052 – Código: 37665

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Expeça-se a certidão de nomeação do advogado nomeado.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34320 Nr: 1064-18.2014.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Autos: 1064-18.2014.811.0052 – Código: 34320

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Determino:

1- Intime-se novamente a parte requerida para que, no prazo de 05 

(cinco), apresente a respectiva certidão de óbito.

2- Após, intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

pugnar o que for de direito.

3- Caso o prazo do item “1” transcorra in albis, certifique-se e remetam-se 

os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11175 Nr: 503-67.2009.811.0052

 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): EDGAR LAURINDO DA SILVA, Maria de Fátima 

Souza Santos

 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: 20 DIAS

AUTOS N.º 503-67.2009.811.0052 - 11175

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: EDGAR LAURINDO DA SILVA e Maria de Fátima 

Souza Santos

INTIMANDO: Requeridos: Edgar Laurindo da Silva, Cpf: 16300645134, Rg: 

857.517 SSP MT, Filiação: José Laurindo da Silva e Amara Eunice da Silva, 

data de nascimento: 18/03/1945, brasileiro(a), natural de Sertania-PE, 

casado(a), comerciante, Endereço: Av. 05, quadra 21, Mercearia Savana, 

Bairro: Parque Cuiabá, Cidade: Cuiabá-MT e Maria de Fátima Souza 

Santos, Cpf: 36189383149, brasileiro(a), casado(a), Endereço: Lugar 

Incerto e Não Sabido, Cidade: Rio Branco-MT

FINALIDADE: INTIIMAÇÃO das partes requeridas, atualmente em lugares 

incertos e não sabidos, para efetuarem o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 

127,22, totalizando o valor de R$ 504,07.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos em correição. Processo em ordem, 

aguardando o pagamento de custas e despesas processuais. Intime-se 

para pagamento em 5 (cinco) dias. Cumpre-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, Sócrates Jalves de 

Laet, digitei.

Rio Branco - MT, 23 de março de 2018.

João Batista Nascimento

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34548 Nr: 1168-10.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edson Ferreira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1168-10.2014.811.0052 – Código: 34548

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Certifique-se o transcurso in albis do prazo para a parte requerente se 

manifestar quanto ao cálculo de ref. 82.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32229 Nr: 687-81.2013.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Ribeiro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribeiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIO BRANCO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 687-81.2013.811.0052 - 32229

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Leonilda Ribeiro Pereira

PARTE RÉQUERIDA: José Ribeiro Pereira

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de quem possa interessar dos termos da r. 

sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo teor segue abaixo 

transcrito, que DECRETOU a interdição de José Ribeiro Pereira, 

declarando-o definitivamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, de acordo com o art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do 

CPC, nomeando como curadora a Srª. Leonilda Ribeiro Pereira.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos. Cuida-se de “Ação de Interdição” proposta 

por LEONILDA RIBEIRO PEREIRA em favor de JOSÉ RIBEIRO PEREIRA, 

aduzindo que o interditando é portador de retardo/deficiência mental leve 

(CID 10 F70), não possuindo capacidade cognitivo volitiva para gerir sua 

própria vida, portanto não tem condições de praticar sozinho os atos da 

vida civil. A inicial (fls.05/08) veio instruída com documentos (fls.09/16), 

sendo recebida às fls. 17/17V, oportunidade em que foram concedidos os 

benefícios da Justiça Gratuita e designado o interrogatório. Audiência de 

interrogatório às fls. 20/23, oportunidade em que foi nomeado dativo para 

patrocinar os interesses do interditando e o MPE pugnou pela realização 

de perícia. Perícia médica que constatou a incapacidade definitiva do 

requerido às fls. 40/43. A requerente manifestou concordância sobre o 

laudo pericial às fls.46, pugnando pela procedência do pedido inaugural. O 

Ministério Público opinou favoravelmente à total procedência da pretensão 
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(fls. 47/48v). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. A interdição é o processo judicial por meio do qual a pessoa 

natural é declarada, absolutamente ou relativamente, incapaz de exercer 

pessoalmente os atos, ou certos atos, da vida civil. Acerca do tema, 

Vejamos o dispositivo legal do Decreto-Lei de nº 3.298 que dispõe sobre a 

classificação de deficiências da pessoa natural: “Art. 3o Para os efeitos 

deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade 

de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente – 

aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo 

suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se 

altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução 

efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade 

de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a 

pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 

necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou 

atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de 

deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: (...) IV - 

deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas 

a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) 

comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos 

recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades 

acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla – associação 

de duas ou mais deficiências.” (negritos nossos) Nesse sentido: “TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10024121564868001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

09/06/2014 Ementa: CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL - AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO -INCAPACIDADE ABSOLUTA -CARACTERIZAÇÃO - 

EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL - INCAPACIDADE - 

RECONHECIMENTO -PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONFIRMAÇÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Constatado por 

laudo pericial que o Interditando é incapaz de reger seus atos da vida civil, 

adequada a decretação de sua interdição. TJ-SP - Apelação APL 

00018167020078260390 SP 0001816-70.2007.8.26.0390 (TJ-SP) Data de 

publicação: 17/03/2015Ementa: ACIDENTÁRIA APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ TRABALHADOR RURAL FRATURA DE FÊMUR E CEGUEIRA - 

LAUDO CONCLUSIVOINCAPACIDADE ABSOLUTA E DEFINITIVA NEXO 

CAUSAL CARACTERIZADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO 

DO INSS DESERÇÃO CONFIGURADA REEXAME NECESSÁRIO. BENEFÍCIO 

DEVIDO DESDE A JUNTADA DO LAUDO MÉDICO. Recurso parcialmente 

provido.” In casu, analisando a perícia médica (fls. 40/43), percebe-se que 

o interditando possui déficit cognitivo grave que o torna incapaz para as 

atividades da vida diária. Assim, considerando que a anomalia do 

interditando o tornou definitivamente incapaz para entender a ilicitude de 

seus atos, entendo por bem decretar a interdição. Nesse diapasão, 

DECRETO a interdição de José Ribeiro Pereira, declarando-o 

definitivamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, de 

acordo com o art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do CPC, 

nomeando como curadora a Srª. Leonilda Ribeiro Pereira, ambos 

devidamente qualificados. Inscreva-se a presente sentença de interdição 

no Cartório de Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e 

no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias, devendo 

constar no edital o nome do interdito e de seu curador, a causa da 

interdição e os limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, §3º do 

NCPC. Custas serão suportadas pela requerente, estando suspensa a 

exigibilidade, no prazo legal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

procedendo às baixas necessárias. P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE. Rio 

Branco/MT, 01 de junho de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima.” 

Juíza de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sócrates Jalves de 

Laet, digitei.

Rio Branco - MT, 23 de março de 2018.

João Batista Nascimento

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31167 Nr: 1029-29.2012.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cintia Poliana Nascimento Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Nascimento Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti 

(Defensor Público) - OAB:MT- 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIO BRANCO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1029-29.2012.811.0052 - 31167

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Cintia Poliana Nascimento Ferreira

PARTE RÉQUERIDA: Carlos Nascimento Ferreira

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de quem posso interessa, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que DECRETOU a 

interdição de Carlos Nascimento Ferreira, declarando-o definitivamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, de acordo com o 

art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do CPC, nomeando como 

curadora a Srª. Leonilda Ribeiro Pereira, ambos devidamente qualificados.

SENTENÇA: “Vistos. Cuida-se de “Ação de Interdição c.c pedido de 

Antecipação de Tutela” proposta por CINTIA POLIANA NASCIMENTO 

FERREIRA em favor de CARLOS NASCIMENTO FERREIRA, aduzindo que o 

interditando é portador de retardo/deficiência mental (CID F 32.3 E CID 10R 

– 44.0), não possuindo capacidade cognitivo volitiva para gerir sua própria 

vida, portanto não tem condições de praticar sozinho os atos da vida civil. 

A inicial (fls.05/09V) veio instruída com documentos (fls.10/19), sendo 

recebida às fls. 20/21V, oportunidade em que foram concedidos os 

benefícios da Justiça Gratuita, indeferida a tutela e designado o 

interrogatório. Audiência de interrogatório às fls. 26/27, oportunidade em 

que foi nomeado dativo para patrocinar os interesses do interditando e 

determinada realização de perícia. Perícia médica que constatou a 

incapacidade definitiva do requerido às fls. 70/72. A requerente 

manifestou concordância sobre o laudo pericial às fls.76/78, pugnando 

pela procedência do pedido inaugural. O Ministério Público opinou 

favoravelmente à total procedência da pretensão (fls. 80/84). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A interdição é o 

processo judicial por meio do qual a pessoa natural é declarada, 

absolutamente ou relativamente, incapaz de exercer pessoalmente os 

atos, ou certos atos, da vida civil. Acerca do tema, Vejamos o dispositivo 

legal do Decreto-Lei de nº 3.298 que dispõe sobre a classificação de 

deficiências da pessoa natural: “Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, 

considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma 

estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente – 

aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo 

suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se 

altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução 

efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade 

de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a 

pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 

necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou 

atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de 

deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: (...) IV - 

deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas 

a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) 

comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos 

recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades 

acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla – associação 

de duas ou mais deficiências.” (negritos nossos) Nesse sentido: “TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10024121564868001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 
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09/06/2014 Ementa: CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL - AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO -INCAPACIDADE ABSOLUTA -CARACTERIZAÇÃO - 

EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL - INCAPACIDADE - 

RECONHECIMENTO -PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONFIRMAÇÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Constatado por 

laudo pericial que o Interditando é incapaz de reger seus atos da vida civil, 

adequada a decretação de sua interdição. TJ-SP - Apelação APL 

00018167020078260390 SP 0001816-70.2007.8.26.0390 (TJ-SP) Data de 

publicação: 17/03/2015Ementa: ACIDENTÁRIA APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ TRABALHADOR RURAL FRATURA DE FÊMUR E CEGUEIRA - 

LAUDO CONCLUSIVOINCAPACIDADE ABSOLUTA E DEFINITIVA NEXO 

CAUSAL CARACTERIZADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO 

DO INSS DESERÇÃO CONFIGURADA REEXAME NECESSÁRIO. BENEFÍCIO 

DEVIDO DESDE A JUNTADA DO LAUDO MÉDICO. Recurso parcialmente 

provido.” In casu, analisando a perícia médica (fls. 70/72), percebe-se que 

o interditando possui déficit cognitivo grave que o torna incapaz para as 

atividades da vida diária. Assim, considerando que a anomalia do 

interditando o tornou definitivamente incapaz para entender a ilicitude de 

seus atos, entendo por bem decretar a interdição. Nesse diapasão, 

DECRETO a interdição de Carlos Nascimento Ferreira, declarando-o 

definitivamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, de 

acordo com o art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do CPC, 

nomeando como curadora a Srª. Leonilda Ribeiro Pereira, ambos 

devidamente qualificados. Inscreva-se a presente sentença de interdição 

no Cartório de Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e 

no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias, devendo 

constar no edital o nome do interdito e de seu curador, a causa da 

interdição e os limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, §3º do 

NCPC. Custas serão suportadas pela requerente, estando suspensa a 

exigibilidade, no prazo legal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

procedendo às baixas necessárias. P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE.”

 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, 21 de março de 2018.

João Batista Nascimento

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32364 Nr: 824-63.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldeide de Laia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Processo nº 824-63.2013.811.0052 – Código 32364

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de 

ALDEIDE DE LAIA, em razão da suposta prática dos crimes descritos no 

art. 329, caput, e no art. 331, caput, todos do Código Penal.

Diante da petição de ref. 64, DESIGNO AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o dia 30 de junho de 2018, às 17h15min.

1- Intime-se o réu;

2- Requisite-se a testemunha;

3- Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43675 Nr: 670-06.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mario Silva de Souza, Luiz Henrique 

Ferreira Xavier, Rodrigo Toló de Paula, Guilhermo Henrique Souza Viana, 

Pedro Henrique Ramos Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Amós Medeiros dos Santos - OAB:21378/O, 

Anibal Felicio Garcia Neto - OAB:11.443 MT, Fábio de Sá Pereira - 

OAB:, Fábio de Sá Pereira - OAB:5286, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297, ROBSON DOS REIS SILVA - OAB:OAB/MT 19.991/O

 Processo nº 670-06.2017.811.0052 – Código 43675

Vistos em correição.

Diante do petitório de ref. 212, dê-se VISTA ao Ministério Público para se 

manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6157 Nr: 207-45.2009.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciderval Carvalho de Azevedo, Mauro de 

Souza Aleixo, Francisco Vieira Luz, Vanderlúcio Rodrigues da Silva, 

Adeildo da Silva Oliveira, Aparecida Tomaz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Hélio Antunes Brandão Neto - OAB:9490/MT, Paulo 

Castro da Silva - OAB:OAB/MT 18.158, Sabrina Ortega da Silva - 

OAB:OAB/MT 16.167

 Processo nº 207-45.2009.811.0052 – Código 6157Vistos em correição. 

(...) 1-INTIME-SE a defesa de ADEILDO DA SILVA OLIVEIRA e APARECIDA 

TOMAZ DOS SANTOS para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se em relação à necessidade da inquirição de LAÉRCIO NEVES 

LEAL, apresentando seu endereço atualizado, sob pena de preclusão;2 - 

Apresentado o endereço no prazo assinalado, façam-me conclusos.3 - 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e intimem-se as partes, primeiro 

o MINISTÉRIO PÚBLICO, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem 

memoriais finais.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12179 Nr: 1183-18.2010.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erci Ventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar manifestar acerca da decisão de fls. 234, no 

prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-42.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Transcorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para 

continuidade da instrução ou julgamento antecipado do mérito. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-98.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROCHA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Transcorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para 

continuidade da instrução ou julgamento antecipado do mérito. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-30.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Transcorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para 

continuidade da instrução ou julgamento antecipado do mérito. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000143-37.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO EJZENBAUM OAB - SP0206365A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Transcorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para 

continuidade da instrução ou julgamento antecipado do mérito. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000160-73.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0016478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Transcorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para 

continuidade da instrução ou julgamento antecipado do mérito. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010377-90.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MACHRY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (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 RIO BRANCO Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos, (id. 12029314) 

transitou em julgado. RIO BRANCO, 9 de abril de 2018 MARCIA KUSTHER 

PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010380-45.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ELIZIARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (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 RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010380-45.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: VALDIR 

ELIZIÁRIO Parte REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Senhor(a): REQUERENTE: 

VALDIR ELIZIARIO. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca do comprovante de pagamento juntado ao Id. 12508888, 

no processo acima indicado. RIO BRANCO, 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010100-11.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IARA CRISTINA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010100-11.2015.8.11.0052; Valor causa: R$ 

20.065,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156). Partes do processo: Parte EXEQUENTE: IARA CRISTINA 

RODRIGUES Parte EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Senhor(a): 

EXEQUENTE: IARA CRISTINA RODRIGUES . Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 
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(cinco) dias, se manifestar acerca do comprovante de pagamento juntado 

ao Id. 12508976, no processo acima indicado RIO BRANCO, 9 de abril de 

2018. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010050-48.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GENILZA MARIA DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, para a parte EXECUTADO: 

MAGAZINE LUIZA S/A efetuar o pagamento do valor do débito. RIO 

BRANCO, 9 de abril de 2018. MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Ofício Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000132-08.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 

Ofício nº 066/2018 Rio Branco - MT , 9 de abril de 2018. Senhor (a) 

Procurador (a): Nos termos do Art. 535 § 3º inciso II do NCPC, em virtude 

de sentença transitada em julgado, proferida nos autos de nº 

1000132-08.2017.8.11.0052, que tem com parte exequente Ellen Barroso 

Viaro em desfavor do Estado de Mato Grosso, REQUISITO O PAGAMENTO 

dos valores a seguir descritos em favor do Exequente Ellen Barroso Viaro, 

portadora do CPF nº 725.685.001-82 que deverá ser efetuado por meio do 

recolhimento das guias pertinentes, sendo o valor liquido transferido via 

depósito judicial, com guia emitida no endereço eletrônico 

www.tjmt.jus.br>serviço>depositojudicial, e os impostos devidos pagos 

pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, conforme apontamentos 

adiante. Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados do recebimento desta requisição, sob pena de 

sequestro, devendo os respectivos comprovantes ser juntados aos autos 

tão logo ocorra a quitação. CREDOR PREVIDENCIA RRA IRRF VALOR 

LÍQUIDO Ellen Barroso Viaro R$ 0,00 0 23,39% R$ 4.950,80 R$ 16.213,40 

Atenciosamente, Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta AO (À) 

ILMO (A) SENHOR (A) MD. PROCURADOR (A) DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000055-96.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, para a parte EXECUTADO: JOSE 

ANTONIO DOS SANTOS efetuar o pagamento do valor da condenação. 

RIO BRANCO, 9 de abril de 2018. MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-97.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO C. SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Número do Processo: 

8010092-97.2016.8.11.0052, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

EVANDRO C. SOUZA - ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Cuida-se de ação de 

conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que a parte autora no dia 

02/05/2014, recebeu cheque de Daniel de Jesus, no valor de R$ 333,00 

(trezentos e trinta e três reais), aduz que ao tentar compensar a cártula 

foi negado em razão de trata-se de cheque produto de furtou ou roubo 

(motivo 30). Aduz que o emissor não sustou o cheque e havia saldo para 

compensar o cheque, tanto é que o valor foi descontado da conta do 

Emitente. Assim, frente a tais dissabores, pugna pela indenização dos 

danos materiais no valor de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais) e 

danos morais pelo abalo sofrido a sua honra. Citados os requeridos 

compareceram sede de audiência de conciliação. Assim, ante a 

impossibilidade da composição amigável, as partes apresentaram 

contestação. Da ilegitimidade passiva da primeira reclamada Nosso 

ordenamento jurídico exige, para que uma ação possa ser conhecida e ter 

uma decisão definitiva, três condições: possibilidade jurídica do pedido, 

interesse processual e legitimidade de parte. Quanto à legitimidade da 

primeira reclamada, esta consiste na demonstração de que as partes que 

estão em juízo são os titulares do direito pleiteado, ou seja, que o autor é a 

pessoa que pode fazer pedidos, e que o réu é a pessoa que, uma vez 

condenado, terá obrigação de quitá-los. O artigo 18 do Código de Defesa 

do Consumidor nos traz que: Art. 18. Os fornecedores de produtos de 

consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios 

de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. (grifo nosso) No 

caso em tela, a primeira reclamada é parte legítima para figurar no polo 

passivo da demanda, posto que, conforme cheque juntada na inicial, foi a 

instituição que devolveu o cheque produto que originou a lide. Logo, 

estando provada a legitimidade passiva das Requeridas, DEIXO DE 

ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO Em 

que pese à argumentação no sentido de falta ao reclamante interesse de 

agir, trata-se de argumentação genérica em que não aponta a real falta de 

adequação ou necessidade da medida jurisdicional. A propósito, 

adequação há porquanto o procedimento é o compatível ao fim a que se 

deseja. Ao passo que há necessidade, pois, sem a demanda judicial não 

há meios legais para o reclamante se ver ressarcidos do prejuízo causado 

pela conduta dos reclamados. Ultrapassada as preliminares, passo ao 

mérito, verifico que o pedido inicial deve ser julgado procedente. Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 
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vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

que depositou o cheque e que por erro das reclamadas voltou sob o 

argumento de trata-se de cheque produto de crime (motivo 30) sendo 

imputado ao reclamante indevidamente. A primeira reclamada – Banco do 

Brasil – alega se ilegítima para responder a presente ação, uma vez que 

não é legitimo para consultar o saldo da conta do reclamante e determinar 

a devolução do cheque, enquanto a segunda reclamada - Cooperativa de 

Crédito – afirma que na conta do Sr. Daniel, possuía saldo para compensar 

o valor, que o cheque foi devidamente pago e que a primeira reclamada 

deu finalidade diversa ao crédito. O cerne da questão consiste em 

verificar se a devolução do cheque é devida, e principalmente, se ensejou 

os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Não existe nos autos 

nenhum documento ofertado pelas instituições promovidas capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Ao analisar os autos 

verifica-se que não há documento que comprove que cheque foi objeto de 

furto ou roubo, ou que o emissor do cheque tenha solicitado que fosse 

sustado pelo motivo 30. A empresa não anexa nenhum documento para 

comprovar a legalidade da negativa da compensação da cártula, para 

justificar o constrangimento vivenciado pelo reclamante. Do Dano material 

Acerca dos danos patrimoniais, o doutrinador Flávio Tartuce leciona que: 

“Os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou perdas que 

atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Pelo que consta dos arts. 186 e 

403 do CC/02 não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, 

necessitando tais danos de prova efetiva, em regra.” Para que o dano 

material seja constituído é necessário que o alegado esteja acompanhado 

de provas, ou seja, não bastam apenas as informações de um direito 

lesado, é obrigatório a comprovação de que realmente aquele bem jurídico 

fora infringido. No caso dos autos, o autor demonstrou o dano emergente, 

ou seja, o que efetivamente fora perdido, assim, nítida e necessária 

acolher o pedido de reparação dos referidos danos em detrimento do 

autor, tendo em vista que o mesmo tivera um prejuízo resultante de R$ 

333,00 (trezentos e trinta e três reais), somatória integral e relativa ao 

cheque recusado (devidamente comprovados). Do Dano moral A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que o autor sofrera constrangimento ao ter cheque devolvido que imputa 

crime. Contudo, o STJ editou a súmula 388, dispondo que "A simples 

devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, independentemente 

de prova do prejuízo sofrido pela vítima." Assim, apesar da tentativa da ré 

de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, 

ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de 

dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de 

dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que as insistentes cobranças de faturas 

inexistentes, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. Como 

registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade 

do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o 

‘abalo de crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais 

prejuízos econômicos que resultariam do protesto indevido do título, 

comporta igualmente ser reparado como ofensa aos valores 

extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas ao seu 

patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano moral 

em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito praticado, 

consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo narrados por ele na 

inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo 

este consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, 

emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé 

sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 
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preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo 

o exposto, OPINO pela rejeição das preliminares aventada pela requerida e 

no mérito OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE do pedido inicial para 

condenar solidariamente as partes requeridas, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice 

INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, ao passo que também 

condenar, ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados 

ao autor, no valor de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Sumula 43 do Superior 

Tribunal de Justiça (a correção monetária, em caso de danos materiais, 

corre desde a data do evento danoso.). No mesmo passo, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de 

não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 

dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção 

monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o 

disposto no artigo 523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo 

que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 

106 do FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. Decisão sujeita à homologação do 

Doutora Juíza Togada de Rio Branco/MT, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Número do Processo: 

8010114-92.2015.8.11.0052, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, TELEFONIA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: EDUARDO PIMENTA DE 

FARIAS REQUERIDO: OI S/A Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que solicitou contratação de 

serviço de internet banda larga, contudo a empresa requerida não realizou 

a instalação, o titulo da unidade consumidora de energia elétrica é o seu 

falecido pai e que no dia 26/01/2015 sofreu uma interrupção de energia em 

sua residência, ocasionando dissabores e perdas de vários objetos 

eletrodomésticos, contudo, tal interrupção foi sanada após o 

restabelecimento de energia. Ocorre que a autora pugnou pelo 

ressarcimento dos objetos queimados e a empresa requerida se negou em 

ressarcir sob o fundamento de que autora não era titular da unidade 

consumidora, razão porque intentou a presente ação visando o 

ressarcimento dos alegados danos materiais e consequentes, morais. 

Citado o requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação. Intimados, a autora apresentou impugnação à 

contestação. Os autos vieram conclusos. DA INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA MATÉRIA. Em que pese a requerida 

defender tratar-se de causa complexa, verifico que os autos contém 

provas o suficiente para o seu julgamento, ou seja, encontra-se maduro 

para a prolação de sentença, não havendo obrigatoriedade de maiores 

dilações probatórias, mesmo porque a demanda se alastra por 

considerável tempo, razão porque AFASTO a preliminar aventada. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado parcialmente procedente. Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Primeiro não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. O cerne da questão consiste em verificar se a atitude 

das empresas reclamadas ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. 

Em analise aos autos verifico que há parcial razões para a procedência 

dos pedidos. O reclamante alega que se sentiu lesado pela requerida. 

Afirma que queria contratar apenas plano de internet, porém foi obrigada a 

contratar plano de telefonia, afirma que foi instalado apenas o telefone na 

sua residência, porém a internet não foi instalada, motivo pelo qual requer 

a declaração de inexistência do débito e a condenação em danos morais. 

Assiste razão o autor em relação a declaração de inexistência de débito 

posto que não há prova nos autos da efetiva prestação de serviço por 

parte da reclamada. No entanto, ao analisar os autos verifico que não há 

nada que embase os danos morais alegados pelo requerente. Entendo que 

não há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma 

situação inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, 

aborrecimentos e preocupações. O requerente em momento algum 

comprova que entrou em contato com as requeridas, ou que buscou o 

cancelamento da linha. Junta aos autos tão somente documentos pessoais 

e fatura. Não citando nem mesmo os protocolos de atendimento. O caso 

dos autos trata-se de mero aborrecimento decorrente de descumprimento 

contratual. O descumprimento ou a má execução dos contratos só gera 

danos morais de forma excepcional, quando violarem direitos da 

personalidade. Não sem propósito, 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. Aliás, a 

história revela e é certo que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre 

foi assim desde o início das civilizações –, impõe perdas e ganhos em 

diferentes graus e isso é salutar para o desenvolvimento econômico e 

intelectual da sociedade. Ora, se todos quiserem ganhar sobre toda e 

qualquer situação da vida cotidiana, por conseguinte, causará sérios 

desequilíbrios e prejuízos à vida em sociedade. Neste sentido segue a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE 

PRODUTO. ATRASO NA ENTREGA. ASTREINTES MANTIDAS. MULTAS 

VENCIDAS. ALTERAÇÃO VEDADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 537, §1º, 

DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR NÃO COMPROVADO 

ABALO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE E POR AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER 

MERAMENTE PUNITIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO 
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PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006633044, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, 

Julgado em 30/03/2017) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 130, DO CPC/73 

(ARTIGO 370, DO NCPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. O artigo 

130 do CPC/73 (art. 370 do Novo CPC) é expresso ao dispor que caberá 

ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. In casu, firmado o entendimento do magistrado a 

quo de que a situação relatada, mesmo que verossímil, não enseja a 

condenação da ré à indenização por danos morais, pelas razões por ele 

expostas, nada obsta que o julgamento do feito seja feito de maneira 

antecipada, nos moldes do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

II. O dano moral indenizável pressupõe a ocorrência de ato ilícito capaz de 

atingir um dos direitos de personalidade do pretenso prejudicado, situação 

não comprovada nos autos. No caso, as alegações de dano sofrido pela 

autora (inadimplemento contratual) constituem meros transtornos e 

dissabores, não configurando violação a direito da personalidade. 

Sentença de improcedência mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071868269, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, 

Julgado em 23/03/2017) Pelo exposto, opino por rejeitar a preliminar 

arguida e no mérito OPINO QUE SEJA JULGADA parcialmente procedente 

o pedido apenas para declarar a inexistência do debito discutido na 

presente pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. 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 a MM. Juiz Togada da Comarca de Rio Branco/MT, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Lucélia Cristina Oliveira Rondon 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Número do Processo: 

1000129-53.2017.8.11.0052, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: AMELIA RODRIGUES 

DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Cuida-se de ação de 

conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que a parte autora aduz que 

jamais efetuou a contratação de serviço com a reclamada, contudo foi 

cobrada indevidamente, requer a declaração de inexistência de débito e 

condenação pelos danos morais sofridos e repetição de indébito pelas 

faturas pagas indevidamente. Narra a autora que é pessoa idosa e 

acreditava que tratava-se de fatura do seu telefone fixo, contudo, após 

pagamento das faturas por 3 (três) anos, verificou que tratava-se de 

faturas indevidas, sendo que a cobrança indevida totaliza o valor de R$ 

381,76 (Trezentos e Oitenta e um Reais e Setenta e Seis Centavos). 

Sustenta ainda ter entrado em contato com o SAC 2017615467119, 

2017615547015, 2017615548338, 2017615549036 e ante a falta de 

solução e sendo os débitos questionáveis e com as mesmas 

irregularidades de cobranças abusivas, pretende discutir dos danos 

advindos das referidas irregularidades. Citada a requerida compareceu em 

sede de audiência de conciliação. Assim, ante a impossibilidade da 

composição amigável, as partes apresentaram contestação e impugnação. 

Os autos vieram conclusos. Eis o breve relatório, em que dispensável, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, cumpre registrar que 

o caso dos autos é hipótese que comporta o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Rejeito a preliminar de 

chamamento ao feito da empresa BRASIL TELECOM S.A (OI), posto que a 

autora esta questionado a cobrança da fatura emitida pela empresa 

reclamada. No mérito, a demanda deve ser julgada procedente. Assim, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança no importe de R$ 381,76 (Trezentos e Oitenta e um Reais e 

Setenta e Seis Centavos), e o seu efetivo pagamento, consoante faturas 

de id. 9652078, enquanto a parte requerida nada trouxe, a fim de 

corroborar as suas teses defensivas. Explico. A parte adversa não 

apresentou nenhum documento que comprove a efetiva utilização do 

serviço, afirma que trata-se de utilização de ligações DDD porém não 

trouxe aos autos relatório para comprovar as ligações efetuadas ela 

autora. Não bastasse ainda trouxe no corpo da petição apenas capturas 

de telas que se configuram como prova unilateral e passível de fraude, 

não servindo como embasamento probatório, de acordo com os 

entendimentos jurisprudenciais: “TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Recursos Recurso Inominado RI 000059091201381600360 PR 

0000590-91.2013.8.16.0036/0 (Acórdão) (TJ-PR) Data de publicação: 

02/12/2014 Ementa: INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES - TELAS DE 

SISTEMA ? DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM FORÇA PROBATÓRIA 

DANO MORAL CARACTERIZADO - ENUNCIADO 12.15 DAS TURMAS 

RECURSAIS DO PARANÁ - VALOR MÓDICO DA INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL - MINORAÇÃO INDEVIDA. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. os Juízes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado do Paraná, por unanimidade de votos, no sentido do desprovimento 

do recurso inominado (TJPR - 2Âª Turma Recursal - 

0000590-91.2013.8.16.0036/0 – São José dos Pinhais - Rel.: Flávio Dariva 

de Resende - J. 28.11.2014) Encontrado em: TELAS DE SISTEMA 

DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM FORÇA PROBATÓRIA –DANO MORAL 

CARACTERIZADO” No mesmo raciocínio, além de se limitar em provas 

unilaterais, fundamentou sua contestação na ausência de danos 

suportados pelo autor, padecendo em argumentos genéricos e 

fragilizados. Desta feita, embora defenda a regularidade da contratação, 

não acostou qualquer contrato que comprovasse a anuência ou expressa 

motivação da autora em contratar no importe ora cobrado, tampouco 

respeitou a boa-fé objetiva contratual, ou seja, não se desincumbiu do 

ônus que lhe cabia, eis que o autor encontra-se em posição de 

hipossuficiência, nos moldes do diploma de defesa consumerista (art. 6º, 

VII do CDC). Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de 

relação consumerista, por força da inversão do ônus da prova, cabe à 

parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol de 

inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 
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deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado os valores cobrados nas faturas apontadas na petição inicial 

são indevidas, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de 

provar a legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, 

hipossuficiente em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como 

comprovar que não utilizou dos serviços ora descontados. Da repetição 

de indébito. De outro norte, quanto ao pedido de repetição do indébito, em 

dobro ou no mesmo valor, frisa-se que o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 

8.078 (Código de Defesa do Consumidor) prevê expressamente que o 

consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito, por 

valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim, 

para ser aplicada a pena do citado dispositivo legal exige-se a presença 

dos seguintes requisitos: i) cobrança extrajudicial; ii) dívida originária de 

uma relação de consumo; e iii) pagamento indevido. Nesse diapasão, 

volvendo os olhos aos autos, verifica-se que tais requisitos se encontram 

preenchidos, uma vez que a parte autora dispendeu gastos para quitar 

uma dívida cobrada excessivamente, ocasionando dissabores. Por outro 

lado, na ótica do Código Civil, a sua procedência também é a decisão mais 

acertada. Tal conclusão tem por premissa o próprio texto do art. 940 do 

Código Civil, assim positivado: “Aquele que demandar por dívida já paga, 

no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais 

do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o 

dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele 

exigir, salvo se houver prescrição”. Ademais, a dívida se originou de uma 

relação de consumo e o autor dispendeu valores em excesso ao que de 

fato era devido, totalizando o importe de R$ 381,76 (Trezentos e Oitenta e 

um Reais e Setenta e Seis Centavos), consoante faturas adjuntas. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora sofrera constrangimento ao ter fatura cobrada indevidamente 

sem previa contratação ou acordo entre as partes. Ocorreu que, mesmo 

diante de inúmeras tentativas de solucionar o dissabor vivenciado, a 

requerida ignorou o seu anseio e tampouco concedeu amparos 

assistenciais, medida esta ilegal e totalmente arbitrária. Nesse sentido: 

“TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00697244220078190002 RIO DE JANEIRO 

NITEROI 6 VARA CIVEL (TJ-RJ) Data de publicação: 01/06/2009 Ementa: 

CIVIL. CONTA-SALÁRIO. DECONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMONÃO 

CONTRAÍDO PELA CORRENTISTA. OPERAÇÃO FRAUDULENTA. FATO DO 

SERVIÇO. LEI 8.078/90. FORTUITO INTERNO. REPARAÇÃO MORAL. 

COMPOSIÇÃO. Empréstimo consignado obtido junto a instituição financeira 

ré, por terceiros de forma fraudulenta. Descontos indevidos nos 

proventos de aposentadoria da autora. Inexistência de qualquer contrato 

de empréstimo firmado com a correntista. Fortuito interno dos atos 

realizados pelas instituições financeiras. Sentença que condenou a 

instituição financeira a devolver, em dobro, as parcelas indevidamente 

descontadas da conta da autora e reparação moral fixada em R$ 3.000,00 

(três mil reais) que se mostrou justa e proporcional ao dano infligido. 

Recursos manifestamente improcedentes a que se nega seguimento na 

forma do caput, do art. 557, do Código de Processo Civil. TJ-MS - 

Apelação APL 08000106520148120016 MS 0800010-65.2014.8.12.0016 

(TJ-MS) Data de publicação: 28/01/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – 

DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM – RECURSO IMPROVIDO. I) O 

desconto em folha de parcelas dos empréstimos não contraídos pelo 

autor, impõe a repetição em dobro do indébito, ex vi do artigo 42 , 

parágrafo único , do Código de Defesa do Consumidor , vez que não há 

engano justificável nos descontos efetuados, por ter o banco atuado com 

desídia na contratação realizada por terceiro. II) A conduta lesiva da 

instituição financeira, que levou o requerente a experimentar descontos 

mensais em sua aposentaria, caracteriza danos morais. III) Por um critério 

de razoabilidade, deve a indenização pelo dano moral ser fixada tendo em 

vista os transtornos gerados e a capacidade econômica do réu, 

atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação 

do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva. 

Valor majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV) Recurso improvido.” 

Por oportuno, a parte reclamada quis compelir a autora ao pagamento de 

um serviço não contrato, afrontando aos princípios da boa-fé objetiva e 

proposta, dispostas em nosso diploma civil em seus artigos 421 e 422, in 

verbis: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos 

limites da função social do contrato. Art. 422. Os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios de probidade e boa-fé.” Assim, a liberdade de 

contratar é livre, bem como a sua aceitação que deverá se valer do meio 

expresso, tácito ou presumido, sendo certo que, in casu, não ocorrer 

quaisquer destas modalidades, inexistindo motivação de contratar naquele 

valor disposto na fatura. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

desconto de um empréstimo inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Ademais, o direito de 

exercício de cobrança/desconto, qualquer que seja seu embasamento, 

não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este consequência 

exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o nexo de 

causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 
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assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do 

quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário “A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo 

o exposto, opino pela rejeição da preliminar arguida pela reclamada e no 

mérito OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE para Declaro rescindido o 

contrato e inexistente o débito sub judice e condenar a parte requerida, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice 

INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, ao passo que também 

condeno a parte requerida à efetivação da restituição em dobro do valor 

dispendido indevidamente, no montante de R$ 381,76 (Trezentos e Oitenta 

e um Reais e Setenta e Seis Centavos), correspondente aos valores 

cobrados indevidamente e não contratado, nos termos do art. 876 do 

CC/2002, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao 

mês, a contar a partir da citação, julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

ARILDO JACINTO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Número do Processo: 

8010038-97.2017.8.11.0052, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: ARILDO JACINTO DE MELO REQUERIDO: 

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, LG ELECTRONICS DO 

BRASIL LTDA VISTOS ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. DA 

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA 

MATÉRIA E DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL Rejeito a preliminar 

haja vista a inexistência de complexidade para a resolução do problema, 

motivo pelo qual mostra-se competência o Juizado Especial. Outrossim, 

não há necessidade de realização de prova pericial, haja vista a 

discrepância entre a documentação acostada, motivo pelo qual também 

rejeito a preliminar. 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. Ultrapassada as preliminares passo a análise do 

mérito. Alega a Reclamante na petição inicial que em 02/12/2015 adquiriu 

um aparelho celular GSM LG H222 JOY dual 4” 5MP, 4GB, COR BRANCA, 

no valor de R$ 499,00 (Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) , o qual 

veio a apresentar defeito de imediato, ocasião que encaminhou o celular 

para assistência técnica, e após prazo excessivo de 30 (dias) retornou, 

verificou que tratava-se de outro aparelho, ocasião que retornou o 

aparelho e ficou mais 30 dias que retornou aparelho defeituoso. Afirma 

que em razão do fato, abriu protocolos de atendimento para devolução do 

aparelho e reembolso do valor, o que, até a presente data, não ocorreu. A 

Reclamada, por sua vez, afirma que não houve qualquer falha na 

prestação do serviço, inexistido dever de indenizar. Analisado o processo 

e os documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamante 

demonstra todas as tentativas de solucionar administrativamente o 

problema, no entanto, não fora atendida pela Reclamada, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Do mesmo modo, 

merece procedência o pedido de indenização por dano moral, uma vez 

que o desrespeito ao consumidor, no caso vertente, restou cabalmente 

demonstrado, eis que, conforme comprovado no processo ficou a 

Reclamante impossibilitada de fazer uso do produto que adquiriu. 

Corroborando: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - PRODUTO DEFEITUOSO - 

FORNECEDOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO 

PEDIDO - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO VÍCIO 

DO PRODUTO - DANO MATERIAL E MORAL - COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DO DANO MORAL - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - REDUÇÃO 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade 

solidária de todos os agentes da cadeia produtiva pelos danos causados 
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por produto defeituoso, nos termos do art. 18, não havendo, por 

conseguinte, se falar em ilegitimidade passiva da fornecedora do produto. 

Resta configurado o dano material e o dano moral se, não obstante tenha 

o produto apresentado vício de qualidade dentro do prazo de garantia, 

este não for sanado dentro do período de 30 (trinta) dias, estabelecido no 

parágrafo 1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. O quantum 

indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para 

não ensejar a idéia de enriquecimento indevido da vítima e nem 

empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, 

proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o 

ofendido e à capacidade econômica do ofensor. Não há litigância de má-fé 

a parte que se utiliza dos meios processuais próprios em busca do que 

entende fazer jus, sem ofensa ao art. 17, do CPC. (TJ-MG, Relator: 

SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA. Data de Julgamento: 04/02/2009)”. No 

que tange ao pleito de danos materiais, o pedido merece provimento, visto 

que não houve reembolso ou substituição do aparelho que apresentou 

vício, que retornou da assistência técnica com defeito. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, c/c o 

art. 18, da Lei n° 8.078/90 (CDC), OPINO pela rejeição da preliminar arguida 

e no mérito pela PROCEDENCIA A AÇÃO e o faço para: CONDENAR a 

Reclamada a restituir à Reclamante a quantia de R$ R$ 499,00 

(Quatrocentos e Noventa e Nove Reais), valor este que deverá ser 

devidamente corrigido e acrescido de juros legais a partir da data do 

desembolso, condicionada à devolução do aparelho defeituoso; 

CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

à Reclamante pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser 

devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir 

desta decisão. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do 

cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, 

intimem-se as partes requeridas para efetuar o pagamento voluntário no 

prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 

1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

Togada da Comarca de Rio Branco/MT, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-83.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SILVESTRE DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA & BDINE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Número do Processo: 

1000224-83.2017.8.11.0052, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: JULIO CESAR 

SILVESTRE DE ANDRADE REQUERIDO: FERREIRA & BDINE LTDA - ME 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Por Danos Morais. Designada audiência de conciliação, restou 

prejudicada ante o não comparecimento da parte reclamada (Id. 

12089875), regularmente citada e intimado para o ato (id. 11532308). 

Nota-se que regularmente citada para comparecer em audiência de 

conciliação, a parte requerida não compareceu ao ato e não apresentou 

contestação a ação, mas não trouxe qualquer documento que comprove 

aos fatos alegados. A aplicação da regra processual descrita no art. 20 

da Lei 9.099/95 que estabelece que reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do art. 370 do 

CPC, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar 

as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. No entanto, diante do princípio do livre 

convencimento do juiz, mesmo se não aplicasse os efeitos da revelia, 

tenho que demonstrado restou que a pretensão posta na demanda merece 

acolhimento. Os documentos juntados no id. 11965113 demonstram que os 

cheques foram efetivamente pagos a empesa reclamada, não justificando 

qualquer cobrança após a quitação. Assim, o autor comprova que pagou a 

divida enquanto a empresa reclamada deixou de provar a regular 

cobrança. ANTE O EXPOSTO, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para: 

DECLARAR a inexistência do debito dos cheques (nº 000551 e 000552), 

no valor total de R$ 806,00 (oitocentos e seis reais) CONDENAR a 

requerente, ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a títulos 

de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a 

partir da prolação da sentença nos termos da Súmula 362 do STJ. 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 475 J, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela Eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-44.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SEVERO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHANNES MIRANDA MEIRA OAB - MT23309/O-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 RIO BRANCO SENTENÇA Número do Processo: 

1000052-44.2017.8.11.0052, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[BANCÁRIOS]. REQUERENTE: ADRIANO SEVERO 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório. DECIDO. Não há prova de qual seja os problemas 

enfrentados pela autora com a empresa reclamada. Designada audiência 

de conciliação, restou prejudicada ante o não comparecimento da parte 

reclamada (Id. 11967753), regularmente citada e intimado para o ato. 

Nota-se que regularmente citada para comparecer em audiência de 

conciliação, a parte requerida não compareceu ao ato e não apresentou 

contestação a ação, mas não trouxe qualquer documento que comprove 

aos fatos alegados. A aplicação da regra processual descrita no art. 20 

da Lei 9.099/95 que estabelece que reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do art. 370 do 

CPC, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar 

as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. No entanto, diante do princípio do livre 

convencimento do juiz, mesmo se não aplicasse os efeitos da revelia, 

tenho que não estou demonstrado que a pretensão posta na demanda 

merece acolhimento. Os documentos juntados no id. 8019106, não 

comprova que houve o negativação por parte da empresa requerida, o 

autor deveria ter juntado extrato comprovando que houve a negativação, 

posto que não trata-se de prova impossível, motivo pelo qual, de acordo 

com a regra insculpida no artigo 373, inciso I, do NCPC, não provando o 

fato constitutivo de direito, resta improceder aos pedidos. Outrossim, a 

doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova a 

todos os processos e ações, atendidas, certamente, as peculiaridades de 
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uns e de outros. A propósito, as regras do ônus da prova destinam-se 

aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, à luz das 

expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da atividade 

probatória. Assim, o atual Código de Processo Civil estabelece que 

incumbe o ônus da prova: a autora, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito (v.g., a prova da existência do contrato) e, ao réu, à existência de 

fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (v.g, que não 

está em mora no cumprimento da sua obrigação). Dessa forma, a 

reclamante não se desincumbiu de seu encargo no transcorrer da lide, 

nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, opino pela revogação da 

liminar deferida no id. 8158740 e no mérito OPINO pelo julgamento 

totalmente IMPROCEDENTE o pedido formulado pela reclamante me face da 

reclamada, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. 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 a MM. Juiz Togada da Comarca de Rio 

Branco/MT, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-28.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PEREIRA DE MOURA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA OAB - MT22711-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Número do Processo: 

1000012-28.2018.8.11.0052, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: CELIO PEREIRA DE 

MOURA JUNIOR REQUERIDO: SANTANA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. VISTOS ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. Não há 

prova de qual seja os problemas enfrentados pela autora com a empresa 

reclamada. Conforme certidão de id. 12303246, a empresa requerida não 

apresentou contestação tempestivamente. A aplicação da regra 

processual descrita no art. 20 da Lei 9.099/95 que estabelece que 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz. De outro lado, o reconhecimento 

dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a presunção de 

veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos, 

mormente pela regra do art. 370 do CPC, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, mesmo se não 

aplicasse os efeitos da revelia, tenho que não estou demonstrado que a 

pretensão posta na demanda merece acolhimento. Os documentos 

juntados no id. 8019106, não comprovam a relação contratual entre as 

partes, e tão pouco que foi a reclamada que ofereceu o crédito ao 

reclamante. Ressalta-se ainda que o reclamante realizou depósitos na 

conta de pessoas físicas, quando em razão de estar contratando com 

empresa o mínimo que deveria ter o reclamante é o cuidado verificar o 

CNPJ da empresa contratada. A empresa reclamada em nada concorreu 

para o prejuízo causado por terceiro, não havendo prova do nexo de 

causalidade entre o dano sofrido pelo reclamado e qualquer ação da 

empresa requerida, motivo pelo qual, de acordo com a regra insculpida no 

artigo 373, inciso I, do NCPC, não provando o fato constitutivo de direito, 

resta improceder aos pedidos. Outrossim, a doutrina é uníssona em 

afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e 

ações, atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. A 

propósito, as regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto 

de vista de como se devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que 

o processo lhes enseja, por causa da atividade probatória. Assim, o atual 

Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova: a 

autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito (v.g., a prova da 

existência do contrato) e, ao réu, à existência de fato impeditivo, extintivo 

ou modificativo do direito do autor (v.g, que não está em mora no 

cumprimento da sua obrigação). Dessa forma, a reclamante não se 

desincumbiu de seu encargo no transcorrer da lide, nos termos do artigo 

373, inciso I do Código de Processo Civil. Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, OPINO pelo julgamento totalmente IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela reclamante me face da reclamada, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do CPC. 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 a MM. Juiz 

Togada da Comarca de Rio Branco/MT, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000100-03.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DALBEM CLARINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000100-03.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 11.886,30; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDIVALDO DALBEM 

CLARINDO Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Pet 

1000100-03.2017.8.11.0052 Vistos. Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. Cuida-se de Ação de 

liquidação de sentença intentada em face da ré, Ympactus Comercial 

Ltda., requerendo exibição de todas as informações de vinculação entre 

os requerentes e os requeridos. Apesar da fungibilidade das medidas de 

urgência (art. 305, parágrafo único CPC), inclusive com o cabimento das 

tutelas acautelatória e antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis 

(Enunciado 26 do FONAJE), os pedidos de exibição de documentos e 

liquidação de sentença não podem tramitar no Juizado Especial, senão 

vejamos: A parte autora não trouxe nenhum elemento concreto apto a 

demonstrar os requisitos legais para o deferimento de uma medida 

acautelatória. Dessa forma, conclui-se que se trata de verdadeiro 

procedimento de natureza cautelar específica de cunho preparatório, 

consistente na exibição de documentos, disfarçado de pedido 

acautelatório. Ocorre que a Lei 9.099/95 não abriga expressamente a 

cautelar entre as ações da competência dos Juizados Especiais, 

conforme se confere do seu artigo 3º. Esse é também o entendimento 

externado com encontros de magistrados no âmbito de nosso Estado e do 

Brasil, retratados nos seguintes enunciados: Não são admissíveis as 

Ações Cautelares nos Juizados Especiais Cíveis. Admite-se pedido de 

Tutela Acautelatória no corpo da Reclamação ou nos autos de 

Reclamação. (Enunciado 3, Encontro de Juízes de direito do Estado do 

Mato Grosso). As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não 

são admissíveis nos Juizados Especiais. (Enunciado 8, do Fórum Nacional 

de Juizados Especiais (FONAJE)). No que tange à liquidação da sentença, 

o cenário não é diferente, pois o título judicial que embasa esta ação 

consiste em sentença ilíquida. Nessa esteira, a Lei 9.099/95 também não 

alberga sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o 

pedido, sendo que a sentença deve, necessariamente, ser líquida para ser 

executada. Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/1995 c/c artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Incabível a condenação em 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). 

Publicada e registrada diretamente no Processo Judicial Eletrônico. 

Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto 
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os autos a MM.ª Juíza Togada do Juizado Especial de Rio Branco/MT para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina 

O l i v e i r a  R o n d o n  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________ VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-10.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KELLO AMARAL GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000106-10.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 20.879,20; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: KELLO AMARAL GOMES 

Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95. De pronto, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição (id. 12240429) 

em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

Togado, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010323-27.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LEA LUCIA DE OLIVEIRA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ART & EDITORA JM LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

8010323-27.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 20.143,46; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

PROCESSO E PROCEDIMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LEA LUCIA DE OLIVEIRA BRAGA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA, ART & EDITORA JM LTDA Vistos. Sem relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, 

mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO a autocomposição (id. 12166023) em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Opino pela revogação da decisão de 

id. 10993053, em razão do acordo firmado entre as partes. Sem custas. 

P.R.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza 

Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-48.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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 RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000194-48.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCIANA DA SILVA ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta 

senão homologá-lo. Pelo exposto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO a 

autocomposição (id. 110606189) em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-10.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DE CASTRO YUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000203-10.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: GISELE DE CASTRO YUNES DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR 

EIRELI Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de Ação de declaração de inexistência de débito, cobrança 

indevida e indenização por danos morais. Alega o requerente que teve 

seu nome negativado indevidamente pela reclamada por um débito no valor 

de R$ 466,50 (Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta 

Centavos). Afirma ser totalmente indevida a negativação. Requer assim, a 

declaração de inexistência do débito bem como a condenação pelos 

danos morais sofridos. A empresa reclamada embora devidamente citada 

deixou de comparecer na audiência de conciliação e também não 

apresentou contestação. A aplicação da regra processual descrita no art. 

20 da Lei 9.099/95 que estabelece que reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 
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juiz. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do art. 370 do 

CPC, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar 

as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Primeiro, não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste 

em verificar se as cobranças são indevidas, e principalmente, se ensejou 

os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. A empresa revel, não 

apresentou nenhum documento capaz de desconstituir, extinguir ou 

modificar o direito autoral. O apontamento dos dados do reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANO MORAL. REGISTRO NEGATIVO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. 

Ao autor incumbe produzir prova dos fatos constitutivos do alegado 

direito. Na ação que tenha por objeto a declaração de inexistência de 

dívida em razão do pagamento cabe ao autor comprovar a quitação e ao 

réu a contraprova. - Circunstância dos autos em que a autora produziu 

prova do pagamento mediante desconto no contracheque; a ré, ao 

contrário, não demonstrou que as parcelas não foram pagas pela parte 

autora; e se impõe declarar a inexistência do débito. DANO MORAL. 

PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor insuficiente 

impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO 

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO OBJETO DA 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, opino pela 

procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO CIVEL. 

NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para 

CONDENAR a parte reclamada em obrigação de fazer consistente no 

cancelamento do débito de R$ 466,50 (Quatrocentos e Sessenta e Seis 

Reais e Cinquenta Centavos), bem como a exclusão da negativação do 

nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito quanto ao débito 

discutido nestes autos em 5 (cinco) dias a partir da intimação da sentença, 

sob pena de multa diária por descumprimento de R$ 1.000,00, no limite do 

teto do Juizado Especial. Opino também por CONDENAR a reclamadas ao 

pagamento de indenização por danos morais, em virtude da negativação 

indevida, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os 

juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-20.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000170-20.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MAXSUELBER FERRARI 

Parte Ré: REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

NOROESTE MT Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de Ação de indenização por danos morais, 

proposta por Maxsuelber Ferrari, alegando que o cheque 22, da conta de 

titularidade de sua companheira não foi pago pela reclamada mesmo com 

suficiência de fundos. Designada audiência de conciliação, restou 

prejudicada ante o não comparecimento da parte reclamada (Id. 

118057201), regularmente citada e intimado para o ato (id. 11090341) 

pessoalmente pelo Oficial de Justiça no dia 12/12/2017. A parte requerida 

em 27/02/2018 manifestou nos autos justificando o não comparecimento à 

audiência, em razão do mandato de citação constar data errada, ou seja, a 

citação era para o dia 08/02/2018, e no mandado constava constou 

08/02/2017. Contudo, embora houvesse erro material no mandado, a 

empresa requerida tomou ciência da existência da ação no momento da 

citação, e verificando o citado erro, deveria ter diligenciado para verificar 

a data correta, um vez que o meirinho cumpriu o mandato no dia 

12/12/2017. Nota-se que a citação se deu de forma regular, a parte 

requerida não compareceu ao ato e não apresentou contestação a ação. 

Assim, a aplicação da regra processual descrita no art. 20 da Lei 9.099/95 

que estabelece que reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. De outro 

lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que 

a presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do art. 370 do CPC, que caberá ao juiz, de 
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ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. No entanto, diante do princípio do livre convencimento do 

juiz, mesmo se aplicasse os efeitos da revelia, tenho que não 

demonstrado restou que a pretensão posta na demanda merece não 

acolhimento. Explico. O autor está pleiteando indenização por danos 

morais, em razão de devolução de cheque emitido pela sua esposa, do 

qual, possui procuração para a movimentação da conta. Razão pelo qual 

entendo o autor não é parte ilegítima para pleitear em seu nome direito em 

razão de ato lesivo que teria como vitima a detentora da conta Joyce 

Honorato de Almeida. Podem propor ação de indenização por dano 

extrapatromonial toda e qualquer pessoa natural que tenha sofrido abalo 

moral, desde que tenha capacidade para ingressar em juízo. Dessa forma, 

como ninguém pode defender direito alheio em nome próprio (artigo 18, do 

NCPC), resta extinguir por ilegitimidade ativa. Ante o exposto, OPINO PELA 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, 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 com as devidas anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada do Juizado Especial de Rio Branco/MT para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-92.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO FERREIRA TIENGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/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 RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000204-92.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDNALDO 

FERREIRA TIENGO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Sem relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, 

mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO a autocomposição (id. 1234591) em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz Togado, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-95.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALERIO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000165-95.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE VALERIO NETO 

Parte Ré: REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Preliminar de ilegitimidade ativa Alega a 

reclamada que o autor é ilegítimo para pleitear a presente ação uma vez 

que o comprovante de pagamento está em nome de terceiro. Opino pelo 

não acolhimento da preliminar arguida uma vez que a titularidade da linha 

se encontra em nome do autor, conforme depreende-se das faturas 

anexo a exordial. Ultrapassadas a preliminar passo a análise do mérito. 

Alega o requerente que é cliente da empresa requerida e possui a linha de 

número (65) 32571254. Informa que teve sua linha suspensa em virtude 

de uma cobrança indevida da fatura com vencimento no mês 08/2017, 

sendo que esta fatura encontra-se devidamente paga. Requer assim o 

restabelecimento do terminal telefônico, a declaração de inexistência do 

débito da fatura com vencimento no mês 07/2015, bem como a 

condenação pelos danos morais sofridos. A empresa alega inexistência 

dos danos morais e requer a improcedência dos pedidos. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova. Ao analisar os autos tenho que razão assiste a parte autora. 

Verifico que no presente caso cabia a empresa requerida comprovar que 

o bloqueio ocorrido no terminal nº (65) 32571254 foi legítimo, porém, não o 

fez. A empresa requerida nada apresenta para comprovar a licitude de 

seus atos. Não há nada nos autos que justifique a suspensão da linha 

telefônica do autor, bem como não há nenhum documento comprovando a 

existência do débito. Além disso, houve a devida comprovação por parte 

do autor de que sua fatura foi paga. O autor viu-se privada da utilização 

do serviço de telefonia, o que trouxe consequências à sua atividade 

comercial. Verifica-se que a reclamante tentou por diversas vezes 

solucionar seu problema administrativamente, porém, a empresa nada fez. 

Assim, resta clara a falha na prestação dos serviços por parte da 

empresa requerida, que bloqueou a linha telefônica da requerente, sem 

que existisse qualquer débito. Configurada a ilegalidade das ações da 

empresa requerida há evidente falha na prestação do serviço, ensejando 

a responsabilização objetiva do fornecedor, conforme o art. 14, caput, do 

CDC. Neste sentido segue a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 

REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, NO CASO 

CONCRETO. SUSPENSÃO O SERVIÇO QUE REFLETIU NA ATIVIDADE 

COMERCIAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. Evidenciada a 

falha na prestação dos serviços, que consistiu na interrupção de linha 

telefônica fixa da pessoa jurídica, pois não trouxe a ré qualquer elemento 

a afastar a tese autoral, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do 

CPC. Danos morais configurados no caso concreto, uma vez que a autora 

viu-se privada da utilização do serviço de telefonia, com consequências à 

sua atividade comercial. O terminal de telefonia fixa era o único constante 

da fachada de seu estabelecimento comercial, também constando em 

outdoor, como demonstrado. Há referência nos autos de que era o único 

meio de comunicação com o público externo, servindo, ademais, para 

vendas mediante cartão de crédito/débito. Quantum indenizatório mantido. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006768964, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em 10/05/2017) Quanto aos danos morais neste caso é in 

re ipsa, e o nexo causal necessário é a falha na prestação dos serviços 

por parte da empresa reclamada, que suspendeu a linha telefônica do 

requerente sem que houvesse qualquer débito. O reclamante teve que 

socorrer ao judiciário para solucionar o seu problema. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 
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no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, opino 

pela condenação aos danos morais no total de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos para DECLARAR inexistente o débito referente a fatura do mês 

08/2017, bem como CONDENAR a reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Os 

valores deverão ser corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz Togada da Comarca de Rio Branco, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Homologada, intime-se 

as partes, através de seus patronos. Lucélia Cristina Oliveira Rondon 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-36.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DENILZA JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000005-36.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 19.160,80; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL] Parte Autora: REQUERENTE: DENILZA 

JESUS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

A parte reclamada alega de forma genérica preliminar ausência de 

documento indispensável para a propositura da ação e carência de ação 

por falta de interesse de agir. Opio pelo não acolhimento das preliminares 

arguidas pela reclamada posto que a autora juntou documentos 

necessários para a propositura da ação, e pleiteia dano causado pela 

reclamada em razão de contra contratada pela autora, não havendo que 

se falar em falta de interesse de agir. Ultrapassada as preliminares, passo 

à análise do mérito. Na petição inicial a Reclamante alega que possuía 

relação jurídica com o Reclamado através de conta corrente, afirma que 

solicitou o encerramento da conta em 17/07/2017, momento em que não 

mais movimentou dita conta. Afirma que teve seu nome inserido em órgãos 

de proteção ao crédito pelo Reclamado referente a cobrança de taxas, a 

qual reputa indevida mediante o fato de estar inativa a conta, 

argumentando ainda que a situação narrada lhe gerou abalo moral. O 

banco Reclamado, em sua defesa, alega que a Reclamante não requereu 

o cancelamento da conta, sendo legítima a inscrição de seus dados no 

cadastro de proteção ao crédito. Analisado o processo e os documentos 

a ele acostados, verifica-se que é incontroverso que a Reclamante 

contratou os serviços do Reclamado conforme documentos anexos pela 

Reclamada na defesa, bem como das declarações constantes na petição 

inicial. Contudo, o Reclamado não demonstrou a origem do débito, bem 

como na defesa informa que trata-se de cobrança de taxas de 

manutenção da conta. Logo, considerando que a conta bancária estava 

inativa, mesmo assim, o bancou continuou a cobrar a taxa de manutenção 

da mesma, tal conduta se mostra indevida, na medida em que exige uma 

contraprestação do consumidor sem a efetiva utilização do serviço, 

prática esta vedada de acordo com o art. 39, V do CDC. Assim, verifica-se 

que o banco Reclamado agiu ilicitamente ao efetuar cobranças e inscrever 

os dados da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por dívida 

decorrente de taxas de manutenção da conta inativa, restando patente a 

falha na prestação do serviço, passível de indenização, conforme 

disposto no art. 14 do CDC. Corroborando: “APELAÇÃO INDENIZAÇÃO 

DANOS MORAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CONTA CORRENTE INATIVA 

COBRANÇA ABUSIVA TARIFAS SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS. I. São 

indevidos os lançamentos feitos na conta corrente do consumidor 

instituição financeira que sequer inativou a conta corrente e cobra por 

serviços não utilizados; II. Dano moral caracterizado pela conduta abusiva 

do apelado por não ter procedido ao encerramento da conta ou declarado 

sua inatividade, fazendo com que surgissem débitos que levaram à 

negativação do nome do autor, sem qualquer utilização dos serviços; III. O 

abalo de crédito viola elemento integrante da moral humana, constituindo 

dano (modalidades própria e imprópria) indenizável inteligência dos artigos 

186, 188 e 927 do Código Civil; (...). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

91259349720098260000 SP 9125934-97.2009.8.26.0000, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 12/05/2014, 20ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 22/05/2014)” Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, opino pelo não acolhimento da preliminar arguida e no mérito OPINO 

pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: DECLARAR a inexigibilidade 

do débito discutido no presente processo; CONDENAR o reclamado a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

(INPC/IBGE) desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-68.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZI FRANCISCA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

RALPH MELLES STICCA OAB - SP236471 (ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000225-68.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 19.238,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NEUZI FRANCISCA DE JESUS Parte Ré: REQUERIDO: 

DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMATICA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PJEC 

1000225-68.2017.8.11.0052 Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, 

do NCPC, uma vez que as provas entranhadas no processo são 

suficientes para o deslinde da causa, não havendo necessidade de 

provas orais. Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva alegadas 

pelas Reclamadas tendo em vista que da fatura acostado à petição inicial 

aponta a primeira Reclamada como responsável pela cobrança alegada 

indevida, e comprova a relação jurídica com o primeiro Reclamado. Passo 

à análise do mérito. Alega a Reclamante que o primeiro Reclamado efetivou 

desconto indevido em sua fatura de cartão de crédito por compra não 

realizada com a Primeira Reclamada, no valor de R$ 119,00 (cento e 

dezenove reais), bem como que procurou os reclamados para solucionar 

o problema administrativamente, porém não obteve êxito. A Segunda 

Reclamada alega em sua defesa, que o fato relatado se trata de culpa 

exclusiva do primeiro Reclamado, uma vez que este é o responsável pela 

cobrança, não havendo que se falar em restituição em dobro e danos 

morais. O Segundo Reclamado, a seu turno, alega em sua defesa, que a 

cobrança e devida e o serviço foi contratado. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados, tenho que o Reclamante se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe incumbia quanto ao fato constitutivo do seu direito 

(CPC, art. 373, inciso I), ao contrário das reclamadas, que não juntaram 
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documentos que comprovassem a legalidade da cobrança, e a regular 

contratação do serviço. Saliento que a Reclamante acostou em sua 

petição inicial extrato da fatura do cartão de crédito onde resta 

comprovada a alegada cobrança, fato não negado pelos Reclamados. 

Desta feita, o valor pago indevidamente pela Reclamante deve ser 

reembolsado pelos Reclamados em dobro, nos termos do artigo 42, § 

único do Código de Defesa do Consumidor. No tocante ao pedido de 

indenização por danos morais, entendo que é procedente, uma vez que, 

como é cediço, o ônus de comprovar que não houve cobrança indevida é 

exclusivo do fornecedor do serviço, tendo em vista a dificuldade do 

consumidor em demonstrar o seu direito. Corroborando: “APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES 

PELA AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. Hipótese em que os elementos de prova acostados aos autos 

evidenciaram que houve falha na prestação de serviço de telefonia objeto 

do contrato entabulado entre as partes, com a cobrança de serviços não 

contratados pela parte autora. Inexigibilidade dos valores cobrados 

indevidamente. Responsabilidade pelos danos advindos do fato do 

serviço. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Havendo a cobrança indevida 

de valores referente a serviços não solicitados resta configurado o dever 

de indenizar os danos morais devidos pelo evidente desgaste psicológico 

pelo qual passou a autora, pelas diversas tentativas para solucionar o 

impasse, sem êxito, tanto é que necessitou ajuizar a demanda para 

conseguir a solução do conflito. Transtorno enfrentado pelo consumidor 

que ultrapassa a condição de mero dissabor, quebrando a sua harmonia 

psíquica, o que se mostra suficiente para caracterizar o abalo moral. (...). 

APELO DA DEMANDADA DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057760563, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi 

Soares Delabary, Julgado em 18/12/2013, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 20/01/2014)”. Segue ainda entendimento da Turma Única 

Recursal do Estado de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

TELEVISÃO POR ASSINATURA - COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS 

NÃO CONTRATADOS - REITERAÇÃO APÓS CONCESSÃO DA LIMINAR - 

ILICITUDE COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - 

DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - ACOLHIDO - DANO MATERIAL - MAJORADO - 

ASTREINTES - PLEITO DE MAJORAÇÃO - REJEITADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura ato ilícito causador 

de dano moral indenizável a conduta da prestadora de serviço que cobra 

reiteradamente serviços não contratados pelo consumidor. 2. O valor da 

indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se 

insuficiente, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como 

desestímulo à repetição da conduta. 3. Dano material majorado para 

abranger a cobrança noticiada antes da prolação da sentença. Ante o 

exposto, OPINO pelo rejeição das preliminares arguidas no mérito OPINO 

pela PROCEDÊNCIA da presente ação, de forma solidária nos termos do 

art. 14 do CDC para: 1 – CONDENAR a Reclamada a restituir a Reclamante 

à quantia de R$ 119,00 (cento e dezenove reais), a ser calculado em 

dobro, o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros legais a partir da data do respectivo desembolso; 2 – 

CONDENAR as Reclamadas a pagar a Reclamante a título de danos 

morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta decisão 

e juros legais a partir do evento danoso. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz Togada da Comarca de Rio Branco, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Homologada, intime-se 

as partes, através de seus patronos. Lucélia Cristina Oliveira Rondon 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000014-95.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO EJZENBAUM OAB - SP0206365A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000014-95.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 10.268,80; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO Parte Ré: REQUERIDO: 

NS2.COM INTERNET S.A. VISTOS ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. Em 

que pese à alegação da reclamada acerca da inexistência de dano moral, 

porquanto não haveria responsabilidade de sua parte, tal fato não se 

condiz com a realidade do artigo 19, do CDC. Nesse sentido, dispõe o 

artigo 3° da lei n° 8.078/1990 que define fornecedor como toda pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Em 

resumo, é aquele que tem como atividade habitual o fornecimento de 

produtos e serviços. Com efeito, pela análise documental trazida aos 

autos, é possivelmente perceber a má-fé da reclamada em negar, 

peremptoriamente, a entrega do produto conforme prometido, em que pese 

ter ciência inequívoca da obrigação assumida. Ora, se a reclamada utiliza 

como um dos fatores atrativos ao consumidor a entrega expressa, ou 

seja, de forma rápida, a sua demora excessiva que impede o reclamante 

de utilizar o bem já pago, cria, sim, danos morais porquanto faz com que 

este suporte constrangimentos indevidos. Ademais, diversas foram às 

tentativas da reclamante em ver solucionado o seu problema, entretanto, 

como pólo mais forte, a reclamada se negou a prestar tal auxílio ignorando 

as regras consumeiristas e causando à autora profundo dissabor. Todo 

esse desgaste suportado pela reclamante, até o dia de hoje, vem 

corroborar o descaso pelo qual a reclamada se utiliza para se relacionar 

com seus consumidores. Sendo assim, agiu a reclamada de má-fé, em 

nítida conduta ilícita e contrária aos ideais principiológicos do CDC. No 

tocante ao dano moral, este surge no instante em que o ser humano 

suporta um constrangimento que não lhe era exigível razão pela qual 

absorve a dor interna desnecessariamente. O simples desgosto em razão 

de acontecimentos corriqueiros, seja por circunstância interna ou externa, 

não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa reparação. O dano moral é o 

prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização, 

mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma 

inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define 

“um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito 

Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São 

Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que se chama de 

dano moral é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a situação 

onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a situação onde 

não há ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve diminuição no 

patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com precisão tal 

diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por aproximação (art. 

1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 650/64). Neste 

diapasão, a reclamante sofreu com o comportamento incompatível da 

reclamada em negar, peremptoriamente, a entrega no prazo estipulado 

caracterizando, inclusive propaganda enganosa já que assumiu a data 

limite para a entrega do produto. Nesse sentido vem decidindo a 

jurisprudência: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE 

MERCADORIA ADQUIRIDA PELO AUTOR, QUE EFETUOU MAIS DE 

DEZESSETE RECLAMAÇÕES JUNTO AO ATENDIMENTO DA RÉ. 

FORNECEDORA QUE INOBSERVOU OS PRAZOS QUE ELA MESMA FIXOU 

EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL, 

PROPORCIONAL AO DANO E EM VALOR COMPATÍVEL COM O CARÁTER 

PUNITIVO-PEDAGÓGICO DESSA VERBA. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. 

RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE AO QUAL SE NEGA 

SEGUIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. TJRJ - 

APELACAO: APL 188233320118190066 RJ 0018823-33.2011.8.19.0066. 

Quanto ao precium doloris, não vislumbro tamanho prejuízo suportado a 
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ponto de acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê padrão 

para aferição do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento por 

abalo de crédito, senão o genérico para os casos de prática de ilícito. Em 

tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que 

dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o comportamento 

impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, valendo-se dos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica 

da reclamante e do reclamado, arbitro a indenização por danos morais em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as 

condições financeiras da reclamante e da reclamada. Nesse sentido, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O 

arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em 

cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a dor 

experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 

717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na razoabilidade uma 

vez que a reclamada continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. Com relação ao bem adquirido, a reclamante informa que 

até a presente data não o recebeu. Por outro lado, não há notícia de que 

ele já foi entregue. Não há provas nesse sentido, motivo pelo qual é de 

rigor determinar ao reclamado que proceda à restituição em dobro do valor 

R$ 269,80 (duzentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), 

acrescido de juros e atualizado, se tal providência já não fora adotada 

pelo próprio reclamado anteriormente. Ante o exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta opino por julgar PARCIALMENTE 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$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de 

juros moratórios de 1%, ao mês, a partir da citação, corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença, bem como 

determinar a reclamada que restitua o valor de R$ 269,80 (duzentos e 

sessenta e nove reais e oitenta centavos), acrescido de juros moratórios 

de 1%, a partir do desembolso, corrigidos pelo INPC caso já não tenha 

feito. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada do Juizado Especial de Rio 

Branco/MT, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-31.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LIL PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DE PAZ E NOTAS DE COXIPO DA PONTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ZAID ARBID OAB - MT1822/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000221-31.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 19.677,56; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LIL PEREIRA VIEIRA Parte Ré: REQUERIDO: CARTORIO DE 

PAZ E NOTAS DE COXIPO DA PONTE 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 LIL 

PEREIRA VIEIRA em desfavor do CARTÓRIO ANTONIO XAVIER DE 

MATOS. A parte Autora no dia 16/11/2017 ficou aguardando 1hora e 17 

minutos para ser atendido, que é superior ao prazo previsto na Lei 

Estadual nº 9.519/2011. 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 e Estadual, 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. 

ANTE O EXPOSTO, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na 
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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. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-81.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA APARECIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000002-81.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CICERA APARECIDA DE JESUS Parte Ré: REQUERIDO: 

LOJAO DOS MOVEIS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação de reparação de danos 

morais c/c restituição de valores. Alega o autor que comprou aparelho 

celular Marca Alcatel, Mod 4834 PIXI4, 4 Colors Dual, 4”, 3G na data de 

13/02/2017. O aparelho celular custou à autora o valor de R$ 602,00 

(Seiscentos e Dois Reais) Afirma que passado 90 (noventa dias) o 

referido aparelho apresento vicio, e a empresa reclamada negou-se a 

efetuar a troca do aparelho ou restituição do valor pago. Para comprovar o 

alegado a parte autora juntou apenas fotos do aparelho celular, não 

juntado nota fiscal do produto, protocolo de atendimento na empresa 

reclamada, ou qualquer outro documento que pudesse demostrar a data 

da aquisição do produto. A empresa requerida alega preliminar de 

decadência do direito nos termos do art. 26 do CDC e no mérito aduz que 

inexiste vicio não produto e esta não foi instalado corretamente. Nesta 

senda, passo a análise da prejudicial de decadência suscitada pela 

Reclamada, antevendo que esta será suficiente para o deslinde do feito. O 

artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor assim dispõe: Art. 26. O 

direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca 

em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos 

não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e 

de produtos duráveis. § 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a 

partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos 

serviços. § 2° Obstam a decadência: I - a reclamação comprovadamente 

formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços 

até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de 

forma inequívoca; II - (Vetado). III - a instauração de inquérito civil, até seu 

encerramento. § 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial 

inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Sendo assim, o 

suposto vício aparente, tem o prazo DECADENCIAL de noventas dias, para 

ser reclamado, sob pena de ter o reclamante decaído do direito ao 

desfazimento do negócio. Embora o autor não tenha juntado nota fiscal do 

produto para verificar a data da aquisição, depreende das próprias 

narrativas da petição inicial que o vício foi apresentado passado 90 dias. 

Assim, o reclamante deveria buscar a assistência técnica autorizada para 

resolver o seu problema. Insta consignar que somente a reclamação 

comprovadamente formulada pelo consumidor obsta a fluência do lapso da 

caducidade, sendo que, neste caso o prazo recomeça a correr por inteiro 

da data da resposta negativa do fornecedor de serviços, consoante 

dicção do inciso II e do §2º do artigo 26 do CDC. Logo, temos como 

imperioso o acolhimento da prejudicial de decadência alegada pela 

requerida, posto que, na espécie, visualizo que a requerente decaiu do 

direito de reclamar o suposto vício constatado no produto, bem como, 

desfazimento do negócio jurídico. EMENTA: RECURSO INOMINADO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO CONSTATADO DE PLANO. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE RECLAMAÇÃO NO PRAZO LEGAL. 

DECADÊNCIA EVIDÊNCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. O direito de 

reclamar pelos vícios aparentes ou ocultos de produtos e serviços se 

extinguem noventa dias depois do aparecimento ou constatação. Não 

havendo prova de, no prazo legal, ter havido reclamação extrajudicial, por 

telefone, e-mail, etc., não tendo sido informado qualquer protocolo ou 

juntada cópia de reclamação escrita, nem indicado o veículo da 

reclamação, ocorre a decadência de reclamar em relação ao vício do 

p r o d u t o .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

118996920158110007/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

19/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO NO PRODUTO. CAUSA OBSTATIVA. 

DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. Hipótese em que se passaram cerca de oito meses entre 

a data em que o autor foi cientificado do diagnóstico feito pela assistência 

técnica de que o defeito decorria do uso inadequado do aparelho e a 

propositura da demanda. Decadência reconhecida de ofício em relação à 

pretensão de substituição do produto por outro da mesma espécie ou a 

restituição imediata da quantia paga. Exegese do art. 26, II, CDC. Dano 

moral não configurado pela ausência de nexo de causalidade capaz de 

ensejar a existência de suporte fático para alicerçar a pretensão do autor, 

uma vez que restou provada a culpa exclusiva do consumidor. Julgamento 

de improcedência da pretensão mantido. NEGADO SEGUIMENTO AO 

RECURSO DO AUTOR. (Apelação Cível Nº 70049676349, Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, 

Julgado em 02/07/2012) Com efeito, e sem maiores delongas, OPINO pela 

PRONUNCIA da DECADÊNCIA do direito da requerente reclamar os 

supostos vícios constatados no produto adquirido, e com fulcro no artigo 

487, inciso II, do CPC, opino que seja JULGADO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz Togada da Comarca de Rio 

Branco/MT, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-41.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000091-41.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 21.273,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JAINE DA SILVA SOUZA 

Parte Ré: REQUERIDO: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - 

EPP Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Alega a requerente que é cliente da empresa requerida em serviço 

educacional, afirma que 17/12/2016, o curso oferecido pela reclamada foi 

interrompido na Comarca de Rio Banco/MT. Aduz que após cessar a 

prestação do serviço por culpa da reclamada, esta continuou cobrando 

indevidamente as mensalidades. Assim, requereu a condenação pelos 

danos morais sofridos em razão da expectativa de conclusão do curso e 

pelas cobranças indevidas. A empresa alega inexistência dos danos 

morais e requer a improcedência dos pedidos, afirmando que a reclamante 

deveria continuar o curso nas cidades próximas qual seja Araputanga ou 

Mirassol D´oeste. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 
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caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova. Ao analisar os autos tenho que razão 

assiste a parte autora. Verifico que no presente caso cabia a empresa 

requerida que é legitima as cobranças das mensalidades, porém, não o 

fez. A empresa requerida nada apresenta para comprovar a licitude de 

seus atos. Não há nada nos autos que justifique a cobrança após a 

suspensão do fornecimento da prestação de serviço causada pela própria 

ré. Além disso, houve a devida comprovação por parte da autora que 

estava cursando regularmente o curso e viu-se privada da prestação de 

serviço trazendo consequências para sua vida. Assim, resta clara a falha 

na prestação dos serviços por parte da empresa requerida, que cobra por 

divida, sem que existisse prestando serviço. Configurada a ilegalidade das 

ações da empresa requerida há evidente falha na prestação do serviço, 

ensejando a responsabilização objetiva do fornecedor, conforme o art. 14, 

caput, do CDC. Configurada a hipótese de perda de uma chance, entendeu 

o STJ: "A teoria da perda de uma chance (perte d'une chance) visa à 

responsabilização do agente causador não de um dano emergente, 

tampouco de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um e 

outro, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais 

vantajosa que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito 

praticado. Nesse passo, a perda de uma chance - desde que essa seja 

razoável, séria e real, e não somente fluida ou hipotética - é considerada 

uma lesão às justas expectativas frustradas do indivíduo, que, ao 

perseguir uma posição jurídica mais vantajosa, teve o curso normal dos 

acontecimentos interrompido por ato ilícito de terceiro" (REsp 

1.190.180/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 

22/11/2010). A frustração decorrente do cancelamento do curso causa 

considerável abalo psíquico, na medida em que depositadas esperanças 

de, mediante a participação em curso de ensino técnico, da conquista de 

emprego mais bem remunerado, o que reflete nas condições de vida de 

toda a família. Quanto aos danos morais neste caso é in re ipsa, e o nexo 

causal necessário é a falha na prestação dos serviços por parte da 

empresa reclamada, que cancelou o curso por ela oferecido. O reclamante 

teve que socorrer ao judiciário para solucionar o seu problema. No que 

tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, opino 

pela condenação aos danos morais no total de R$ 8.000,00 (três mil reais). 

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos para rescindir o contrato celebrado entre as partes, declarar 

inexistente os débitos dos meses de 08/2016 à 09/2017, bem como 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Os valores deverão ser corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os 

juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz Togada da Comarca de Rio 

Branco/MT, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-25.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILDO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000105-25.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 20.378,20; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADEMILDO FERREIRA DE 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: LOJAO DOS MOVEIS LTDA, LG 

ELECTRONICS DO BRASIL LTDA Vistos em sentença. Trata-se de 

Embargos de Declaração propostos por LG ELETRONICS DA AMAZONIA 

LTDA e LOJÃO DOS MÓVEIS, em face de ADEMILDO FERREIRA DE 

SOUZA, em razão da sentença proferida. Dos Embargos opostos por LG 

ELETRONICS DA AMAZONIA LTDA A embargante LG ELETRONICS DA 

AMAZONIA LTDA alega que a sentença foi omissa, pois não mencionou 

na parte dispositiva que o produto foi substituído em cumprimento a liminar. 

No caso vertente, vejo que razão assiste ao embargante, uma vez que no 

dispositivo da sentença restou consignado: “(...)CONDENAR as 

Reclamadas a substituir o produto, condicionada à devolução do produto 

com defeito pelo autor. (...).” Contudo, por certo que a parte reclamante 

recebeu o produto conforme consta no id. 11173776, acolho os embargo 

para que modificar a sentença, e constar: “(...) CONFIRMAR a liminar id. 

9287386, cumprida conforme no id. 11173776 e CONDENAR as 

Reclamadas a substituir o Produto, condicionada à devolução do produto 

com defeito pelo autor. (...).” Dos embargos oposto por LOJÃO DOS 

MOVEIS Em ralação aos embargos postos pela LOJÃO DOS MOVEIS, 

alega que não foi oportunizado produção de provas para comprovar o 

alegado na peça contestatória, contudo entendo que a matéria em debate 

deve ser provada através de prova documental, cabendo o julgamento 

antecipado da lide nos termos do art. A questão relativa ao alegado 

cerceamento de defesa não merece ser acolhido posto que a sentença se 

deu à luz do contesto fático-probatório dos autos, cujo o reexame é 

inviável via Embargos de Declaração. Ementa: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. Caso em que 

descabe a insurgência dos embargantes, no que tange ao cerceamento 

de defesa, relativos à ampla defesa e ao contraditório, em virtude de não 

ter sido oportunizado a produção de provas, mormente, a testemunhal, 

porquanto o juiz, sendo o destinatário das provas, cabe a ele deferir ou 

não a produção de provas, podendo dispensá-las se as considerar 

desnecessárias. Inteligência do artigo 130 do Código de Processo Civil 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 70048611602, Décima Sexta Câmara Encontrado em: 

Décima Sexta Câmara Cível Diário da Justiça do dia 26/11/2012 - 

26/11/2012 Embargos de Declaração ED 70048611602 RS (TJ-RS) Roberto 

Carvalho Fraga Insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao artigo 48, da 

Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pelo embargante, 

urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto não existe 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que 

pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento 

adotado na decisum. Outrossim, dá análise minuciosa dos embargos, 

denota-se que o embargante pretende a discussão do mérito da ação. 

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 POR CONHECER dos 

presentes Embargos Declaratórios, contudo, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA, somente para reconhecer o erro material e determinar sua 

alteração, asseverando que o erro material não tem propriedade de alterar 

a substância do julgado. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à apreciação 

do Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Togada, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. LUCÉLIA 

CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-49.2017.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000084-49.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 25.876,64; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: WALMIR DE JESUS 

FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG Visto etc... Cuida-se de 

embargos de declaração com efeitos infringentes em que a parte 

embargante alega que a decisão embargada foi contraditória em relação 

a o s  p r o c e s s o s  d e  n º  1 0 0 0 1 0 4 - 4 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 5 2 , 

1 0 0 0 0 7 5 - 8 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 5 2 ,  1 0 0 0 0 7 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 5 2  e 

1000072-35.2017.8.11.0052, julgados recentemente, onde esse mesmo 

juízo julgou PROCEDENTES os pedidos. Primeiramente, insta salientar que 

os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em 

simetria ao artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos 

narrados pelo embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito 

recursal. Ressalta que as sentenças supra mencionadas foram exaradas 

por juízo que respondia anterior por esta comarca. A sentença foi exarada 

nos termos do art. 371 do NPC, sob a ótica do convencimento deste juízo 

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 no decisum. Na decisão embargada houve o 

enfrentamento de todas as questões relevante ao desenlance da lide. 

Outrossim, dá análise minuciosa dos embargos, denota-se que o 

embargante pretende a discussão do mérito da ação. 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 POR CONHECER dos presentes Embargos 

Declaratórios, contudo, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA, nos termos do 

artigo 48 e seguintes, da Lei nº 9.099/1995, mantendo, na íntegra, a 

decisão prolatada. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO 

DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a MM. Juiz Togada da 

Comarca de Rio Branco, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-59.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (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 RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

8010392-59.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 23.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

PROCESSO E PROCEDIMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. DECISÃO Vistos em correição. A parte Reclamada interpôs 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à sentença prolatada nos autos da 

RECLAMAÇÃO CÍVEL, alegando, em síntese, a existência de contradição 

na sentença objurgada. É o breve relatório. DECIDO. Os Embargos de 

Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou 

Juízes prolatores da sentença ou do acórdão que esclareçam 

obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou supram omissão existente 

no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é 

a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, 

ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou 

tribunal. O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão. Não se presta, a modificar uma decisão, 

gerando, portanto, efeito modificativo da decisão impugnada. Se através 

deste recurso busca-se, a pretexto de prequestionamento, o verdadeiro 

propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável é de ser 

julgado improcedente os embargos declaratórios, por ser inadequada a via 

eleita. No caso dos autos, em que pese a insurgência da Embargante, 

tenho que não lhe assiste razão, porquanto na decisão impugnada 

encontram-se consignados os motivos que ensejaram a procedência da 

ação. Desta feita, não há que se falar em omissão, obscuridade, 

contradição e dúvida, quando suscitados de maneira clara os elementos 

de convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao 

princípio inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil. Outrossim, o 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, preleciona que: “A sentença mencionará os 

elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes 

ocorridos em audiência, dispensado o relatório.” Consigno, ainda, que o 

Magistrado não está obrigado a responder todas as alegações da parte se 

já encontrou base suficiente para o seu decidir. Nesse sentido: Embargos 

de declaração. Alegação de omissões. Rejeição. Inexistência das 

alegadas omissões. O juiz não está obrigado a responder, uma a uma, 

todas as alegações das partes, já tendo encontrado fundamento 

suficiente para alicerçar a decisão. (...) (APC nº 5169199 - DJ 06/06/2001 

- pg. 39 - Rel. Des. Mario Machado) Destaco ainda que os danos matérias 

perseguidos pelo autor não são devidos uma vez que não para 

caracterização é necessário à efetiva comprovação da sua ocorrência, 

bem como a individualização dos seus custos, o que não ocorreu no caso 

em tela, havendo apenas alegações genéricas. Assim, as alegações da 

Embargante não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 

1.022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as 

razões do julgamento, providência descabida por essa via. Isto posto, em 

meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há omissão, 

obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para 

modificação do decisum impugnado, com fulcro nos artigos 48 da lei n. 

9099/95 e art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, OPINO pela 

REJEIÇÃO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a 

MM. Juiz Togada da Comarca de Rio Branco, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Verifico 

após os embargos oposto pela parte Autora foi interposto recurso 

inominado nos autos. Inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-26.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON RODRIGUES MEDIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

8010336-26.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADEILSON RODRIGUES MEDIS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. DECISÃO Vistos em correição. A parte Reclamada interpôs 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à sentença prolatada nos autos da 

RECLAMAÇÃO CÍVEL, alegando, em síntese, a existência de contradição 

na sentença objurgada. É o breve relatório. DECIDO. Os Embargos de 

Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou 

Juízes prolatores da sentença ou do acórdão que esclareçam 

obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou supram omissão existente 

no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é 

a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, 

ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou 

tribunal. O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão. Não se presta, a modificar uma decisão, 

gerando, portanto, efeito modificativo da decisão impugnada. Se através 

deste recurso busca-se, a pretexto de prequestionamento, o verdadeiro 

propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável é de ser 

julgado improcedente os embargos declaratórios, por ser inadequada a via 

eleita. No caso dos autos, em que pese a insurgência da Embargante, 

tenho que não lhe assiste razão, porquanto na decisão impugnada 

encontram-se consignados os motivos que ensejaram a procedência da 

ação. Desta feita, não há que se falar em omissão, obscuridade, 

contradição e dúvida, quando suscitados de maneira clara os elementos 

de convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao 

princípio inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil. Outrossim, o 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, preleciona que: “A sentença mencionará os 

elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes 

ocorridos em audiência, dispensado o relatório.” Consigno, ainda, que o 

Magistrado não está obrigado a responder todas as alegações da parte se 

já encontrou base suficiente para o seu decidir. Nesse sentido: Embargos 

de declaração. Alegação de omissões. Rejeição. Inexistência das 

alegadas omissões. O juiz não está obrigado a responder, uma a uma, 

todas as alegações das partes, já tendo encontrado fundamento 

suficiente para alicerçar a decisão. (...) (APC nº 5169199 - DJ 06/06/2001 

- pg. 39 - Rel. Des. Mario Machado) Assim, as alegações da Embargante 

não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 1.022 do CPC, 

demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as razões do 

julgamento, providência descabida por essa via. Isto posto, em meu 

entender, na sentença proferida nestes autos, não há omissão, 

obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para 

modificação do decisum impugnado, com fulcro nos artigos 48 da lei n. 

9099/95 e art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, OPINO pela 

REJEIÇÃO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a 

MM. Juiz Togada da Comarca de Rio Branco, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Intimem-se. Cumpra-se. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-39.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MARCULINO VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/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 RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000117-39.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NAIR MARCULINO VIDAL 

Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. DECISÃO Vistos em correição. A parte 

Reclamada interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à sentença prolatada 

nos autos da RECLAMAÇÃO CÍVEL, alegando, em síntese, a existência de 

contradição na sentença objurgada. É o breve relatório. DECIDO. Os 

Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a 

pedir ao Juiz ou Juízes prolatores da sentença ou do acórdão que 

esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou supram omissão 

existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o 

juiz ou tribunal. O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão. Não se presta, a modificar uma decisão, 

gerando, portanto, efeito modificativo da decisão impugnada. Se através 

deste recurso busca-se, a pretexto de prequestionamento, o verdadeiro 

propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável é de ser 

julgado improcedente os embargos declaratórios, por ser inadequada a via 

eleita. No caso dos autos, em que pese a insurgência da Embargante, 

tenho que não lhe assiste razão, porquanto na decisão impugnada 

encontram-se consignados os motivos que ensejaram a procedência da 

ação. Desta feita, não há que se falar em omissão, obscuridade, 

contradição e dúvida, quando suscitados de maneira clara os elementos 

de convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao 

princípio inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil. Outrossim, o 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, preleciona que: “A sentença mencionará os 

elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes 

ocorridos em audiência, dispensado o relatório.” Consigno, ainda, que o 

Magistrado não está obrigado a responder todas as alegações da parte se 

já encontrou base suficiente para o seu decidir. Nesse sentido: Embargos 

de declaração. Alegação de omissões. Rejeição. Inexistência das 

alegadas omissões. O juiz não está obrigado a responder, uma a uma, 

todas as alegações das partes, já tendo encontrado fundamento 

suficiente para alicerçar a decisão. (...) (APC nº 5169199 - DJ 06/06/2001 

- pg. 39 - Rel. Des. Mario Machado) Assim, as alegações da Embargante 

não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 1.022 do CPC, 

demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as razões do 

julgamento, providência descabida por essa via. Isto posto, em meu 

entender, na sentença proferida nestes autos, não há omissão, 

obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para 

modificação do decisum impugnado, com fulcro nos artigos 48 da lei n. 

9099/95 e art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, OPINO pela 

REJEIÇÃO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a 

MM. Juiz Togada da Comarca de Rio Branco, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Intimem-se. Cumpra-se. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 52339 Nr: 508-13.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Liber de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentino Carmo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:OAB/MT 8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ricardo da Silva 

Campos - OAB:7438

 Certifico que foi marcadas as realizações das praças de Leilão para os 

dias 14/05/2018, às 13:30 horas e 23/05/2018, às 13:30 horas no Átrio do 

Fórum desta Comarca. Sendo assim intimo as partes para as praças a ser 

realizar.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-26.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FRANCISCO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (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 01 de AGOSTO de 2018, às 14:30 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-93.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDE MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Rosário 

Oeste - MT Juizado Especial - Pje CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ART. 

18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - RECLAMAÇÃO Rosário Oeste - MT, 9 de abril 

de 2018. Senhor (a): REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BONSUCESSO 

ENDEREÇO: RUA ALVARENGA PEIXOTO, N° 974, 4°, 7° E 8° ANDAR 

BAIRRO: SANTO AGOSTINHO CIDADE: BELO HORIZONTE/MG CEP: 

30.180-120 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) 

como parte integrante desta carta, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO para o dia 01/08/2018, às 15:00 horas, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O 

QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000141-93.2018.811.0032 ESPÉCIE: Procedimento do Juizado Especial 

C í v e l - > P r o c e d i m e n t o  d e  C o n h e c i m e n t o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE 

RECLAMANTE: ENEDE MARIA DE JESUS E SILVA ADVOGADO(A) DA 

PARTE RECLAMANTE: SILVIO FERREIRA FREITAS PARTE RECLAMADA: 

BANCO BONSUCESSO ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, Ederaldo Lemes do Prado Gestor 

Judiciário Sede do juizado e Informações: Av. Otávio Costa, S/ Nº Bairro: 

Santo Antônio Cidade: Rosário Oeste-MT Cep:78470000 Fone: (65) 

3356-1371.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-78.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNIES DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 15:30 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-63.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNIES DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 16:00 Horas, para 

realização de audiência de conciliação

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77371 Nr: 1266-21.2016.811.0053

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: VALENTIN MARIO BERGAMASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO 

LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:OAB/MT 15750-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio TJMT.

No silêncio, ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

 Às Providências.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76279 Nr: 776-96.2016.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMADO, BGDO, MAGDO, ZGDO, BGDO, 

FGDO, SGDO, PGDO, SGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Francine de Moura Ribeiro, OAB/MT 9.274 (Tel: 3023-0176 ou 98142-6995) 

como Defensora Dativa da parte inventariante Zita Gonçalves de Oliveira, 

para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de 

acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos 

processuais praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76279 Nr: 776-96.2016.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMADO, BGDO, MAGDO, ZGDO, BGDO, 

FGDO, SGDO, PGDO, SGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR AS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES (INCLUINDO A GUIA DO 

ITCMD DEVIDAMENTE RECOLHIDA E MATRÍCULA ATUALIZADA DO 

IMÓVEL).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70645 Nr: 1720-69.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO BORGES DA SILVA, JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA, ABNER PINHEIRO DA CRUZ, JANE IZES DE ARRUDA 
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FERREIRA, EDVALDO DA SILVA NASCIMENTO, MAURINO GONÇALVES 

DE OLIVEIRA, MANOEL ESTEVÃO NASCIMENTO, CORNELIO CENTURIÃO, 

OSMAR RAMOS DA CRUZ, MARCO ANTONIO BATISTA RIBEIRO, JACI 

TAVARES DA SILVA, ENIL DA SILVA NASCIMENTO, IZES JANE DE 

ARRUDA, LUIZ JORGE DA COSTA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER, JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO, EDILMA DA 

SILVA NASCIMENTO, EDSON DA SILVA NASCIMENTO, SEBASTIANA 

RODRIGUES BENEVIDES COSTA, EDIVAN ROGERIO CANAL, VANEZA 

APARECIDA DOS SANTOS, MARILENE CORREA DA CRUZ, AUDÁLIO 

TAVARES, GILSON TAVARES, GILDO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO UMBERTO PAULI, CARLOS BARU 

DERQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PORTEL MARTINS - 

OAB:9363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos, aludindo omissão na 

sentença exarada, conquanto à retirada das porteiras e obscuridade em 

relação à fixação dos honorários advocatícios.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com razão o Embargante. Efetivamente não houve a previsão judicial 

acerca das porteiras.

Desta forma, fica autorizada a parte requerente a retirar as porteiras que 

conspurcam sua propriedade.

Nada mais salutar do que retirar tais porteiras, como efeito prático da 

sentença proferida.

A parte requerente poderá retirar as porteiras, por sua conta.

No mais, mister a fixação dos honorários advocatícios em patamares 

condizentes com a nobre função de Advogado, que tanto contribui para o 

exercício da atividade jurisdicional.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios opostos, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para: (i) 

autorizar a parte requerente a retirar as porteiras aludidas na exordial, por 

sua conta; e, (ii) fixar os honorários advocatícios, em favor dos i. 

Advogados da parte requerente em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No mais, remanesce a sentença tal como proferida.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79188 Nr: 68-12.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINO HENRIQUE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Santo Antonio de 

Leverger, Secretario Municipal Finanças , ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 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 MARINO 

HENRIQUE TEIXEIRA, 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 Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78836 Nr: 1810-09.2016.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RONI DOS SANTOS, DAILSON 

FERNANDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Ligia Queiroz de Arruda 

- OAB:23414, Bruna Yokohama Queiroz de Arruda - OAB:23423, 

GERSON GOMES DA SILVA - OAB:24223 O, Juliana Gimenes de 

Freitas - OAB:6.776, Rodrigo Mesquita Moraes - OAB:18973/MT

 (...) Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia movida pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso para: (i) CONDENAR o acusado Diego Roni dos 

Santos, qualificado nos autos, como incurso nas sansões do art. 157, § 

2º, incisos I e II, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, nos termos do art. 69 do Código Penal (concurso material), à 

pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) 

dias-multas, estes fixados no mínimo legal; (ii) CONDENAR o acusado 

Dailson Fernando da Costa, qualificado nos autos, como incurso nas 

sansões do art. 157, § 2º, incisos I e II, c.c art. 61, inc. I, do Código Penal e 

art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente c.c art. 61, inc. I, do 

Código Penal, nos termos do art. 69 do Código Penal (concurso material), à 

pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) nesse de reclusão e 66 (sessenta e 

seis) dias-multas, estes fixados no mínimo legal; e, (iii) ABSOLVER os 

acusados Diego Roni dos Santos e Dailson Fernando da Costa, ambos 

qualificados nos autos, da imputação do delito tipificado no art. 288 do 

Código Penal, pela insuficiência de provas, conforme disciplina art. 386, 

inc. VII do Código de Processo Penal. (...)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 013/2018-CA

A Doutora Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito e Diretora 

do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de São José dos Quatro Marcos, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO que os Senhores: Emerson Araújo Vilassim – matrícula 

27139- Oficial de Justiça, portador do RG n. 1367529-SSP/MT e Welbson 

de Freitas Carvalho – matrícula 27112 – Oficial de Justiça, portador do RG 

n. 1281113-0, foram removidos para esta Comarca através do Ato nº 

261/2018-CM, datado de 22/03/2018, para entrarem em exercício e 

exercer efetivamente o cargo de Oficiais de Justiça PTJ, nesta Comarca,

RESOLVE:

Art. I. LOTAR os servidores, Emerson Araújo Vilassim – matrícula 27139- 

Oficial de Justiça, portador do RG n. 1367529-SSP/MT e Welbson de 

Freitas Carvalho – matrícula 27112 – Oficial de Justiça, portador do RG n. 

1281113-0, na Central de Mandados, para exercerem efetivamente o 

cargo de Oficiais de Justiça PTJ, nesta Comarca, conforme Termo de 

Entrada em Exercício a partir desta data (09/04/2018).

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de abril de 2018.

Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito/Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72027 Nr: 2166-46.2016.811.0039

 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: FRANCISCO GILBERTO MENDES ROSSI, JOSÉ OTACILIO 

DE SOUZA DIODATO, WILSON CARLOS PISSOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT-4.062

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72012 Nr: 2160-39.2016.811.0039

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 664 de 706



 PARTE AUTORA: ALICE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54077 Nr: 1848-68.2013.811.0039

 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: EUFLI MARQUES DE QUEIRÓZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA CARDOSO - 

OAB:MT 15.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.136/137, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62294 Nr: 966-38.2015.811.0039

 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: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA UNIVERSO LTDA, ADAUTO 

BIANCHI, JOCILEI SANTOS BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54714 Nr: 2458-36.2013.811.0039

 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: DARCY BARBOSA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ DE ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO", 

NILZE JOSÉ DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 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 Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54172 Nr: 1940-46.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO FRANCISCO DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17084 Nr: 286-97.2008.811.0039

 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: MARLENE SEVERINO MILLER

 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: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50988 Nr: 858-14.2012.811.0039

 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: ODAIR DONIZETE ALFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS LTDA - CONVÊNIO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS. 192/193, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74214 Nr: 3244-75.2016.811.0039

 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: NDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS-DC, EAFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA AUTORA, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RETIRADA DA CARTA PRECATORIA NA SECRETARIA DA VARIA ÚNICA, 

PARA SEREM DISTRIBUIDA NO JUIZO DEPRECADO, E POSTERIORMENTE 

APRESENTAR COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO DA MESMA. NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73395 Nr: 2835-02.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. V. COLARINO & CIA. LTDA., EDER 

CRISTIAN VIEIRA COLARINO, SUSELAINE QUEIROZ RODRIGUES 

COLARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17778 Nr: 959-90.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLACIANE DO SOCORRO GONÇALVES

 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:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.236, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25504 Nr: 1123-50.2011.811.0039

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50806 Nr: 663-29.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FOLHAS RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85849 Nr: 532-44.2018.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARTINS BONFÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VINICIUS SANTOS - 

OAB:15464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20585 Nr: 752-57.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIANO ALVES DE QUEIRÓZ-ME, OTAVIANO 

ALVES DE QUEIRÓZ, LUIZ CARLOS DE MEDEIROS, JEFFERSON PIRES DA 

COSTA, BRIGIDA MARIA DE QUEIRÓZ ALEXANDRE, IOLANDA PALHEIRO 

DE QUEIRÓZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 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.: 24574 Nr: 197-69.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FOLHAS RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68040 Nr: 525-23.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CESAR MARTINS BONFA - ESPÓLIO, 

JOÃO MARTINS, ADELAIDE BONFÁ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50515 Nr: 354-08.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO TEIXEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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 DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FOLHAS RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72145 Nr: 2219-27.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO BIACHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BOTELHO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SILVA SOUZA - 

OAB:19895/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 
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CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 11881 Nr: 1263-94.2005.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208-A

 Autos nº. 1263-94.2005.811.0039.

Código nº. 11881.

Vistos.

Em análise dos autos verifica-se que o pleito retro não merece prosperar, 

haja vista que os valores que o requerido deseja o levantamento, já foram 

devidamente transferidos para o autor da demanda, conforme fls. 

207/209.

Neste sentido, não há nos autos quaisquer valores remanescentes, assim, 

DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56142 Nr: 1068-94.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEIA RODRIGUES BOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 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 Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56547 Nr: 1369-41.2014.811.0039

 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: B. V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEFONSO FRANCISCO DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:OAB/MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 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.: 73608 Nr: 2948-53.2016.811.0039

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA AUTORA, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RETIRADA DA CARTA PRECATORIA NA SECRETARIA DA VARIA ÚNICA, 

PARA SEREM DISTRIBUIDA NO JUIZO DEPRECADO, E POSTERIORMENTE 

APRESENTAR COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO DA MESMA. NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82519 Nr: 3708-65.2017.811.0039

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESTE JUÍZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DE MERIKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 Vistos.

Tendo em vista a juntada do Laudo Pericial de ref. 75, expeça-se alvará de 

levantamento dos valores vinculados nestes autos, com 

crédito/transferência para a conta bancária indicada pela Douta Médica 

Perita.

No mais, dê-se vistas à Defesa para manifestar-se acerca do Laudo 

Pericial.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se com URGÊNCIA!

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22416 Nr: 77-60.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELCI SOARES DEMERTINE

 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:

 AUTOS Nº 77-60.2010.811.0039

CÓDIGO 22416

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JOVELCI SOARES 

DEMERTINE em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 À fl. 167 cálculo apresentado pelo INSS.

À fl. 198, manifestação da parte autora concordando com os cálculos 

trazidos pela parte requerida.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a requerida, conforme à fl. 167, 

apresentou devidamente os cálculos na peça de impugnação ao 

cumprimento de sentença. Nota-se à fl. 198, que a parte requerente, 

concorda com os cálculos apresentados, no valor de R$ 26.256,66 (vinte 

e seis mil duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos) 

referente às verbas pretéritas e R$ 1.323,18 (Um mil trezentos e vinte e 

três reais e dezoito centavos) referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerida deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerida à 

fl. 167, no valor de R$ 26.256,66 (vinte e seis mil duzentos e cinquenta e 

seis reais e sessenta e seis centavos) referente às verbas pretéritas e 

R$ 1.323,18 (Um mil trezentos e vinte e três reais e dezoito centavos) 

referente aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.
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Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 02 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 7906 Nr: 592-42.2003.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR ANTÔNIO LEMES, EDMAR ANTÔNIO 

LEMES & CIA - ME, MARIA DE FÁTIMA LUGATTI, ELESSANDRO JOSÉ 

LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 AUTOS Nº 592-42.2003.811.0039

CÓDIGO Nº 7906

Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração manejado por BANCO DO BRASIL, 

alegando que houve contradição na sentença de fls. 250/252.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

O recurso de embargos de declaração é cabível para as hipóteses de 

contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes 

do que se encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

 Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito 

de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o qual 

prescreve:

 “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 ”.(sem 

negrito no orginal)

Não prosperam os fundamentos da parte embargante.

Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios, porém, NÃO OS ACOLHO.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50152 Nr: 1939-32.2011.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETH SEVERINO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2.287-B, LETICIA RODRIGUES ALVES DE PINHO - 

OAB:2346899, SHAIANNE ENGLER DE CARVALHO - OAB:1715193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 AUTOS Nº. 1939-32.2011.811.0039.

CÓDIGO Nº. 50152.

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL interposta pela UNIÃO – FAZENDA 

NACIONAL em face de DONIZETH SEVERINO MACHADO todos 

devidamente qualificados nos autos.

Conforme manifestação da exequente às fls. 122/126, vislumbra-se que o 

executado efetivou o pagamento do débito reclamado na petição inicial.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as devidas 

anotações e baixas necessárias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16115 Nr: 1863-47.2007.811.0039

 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): HÉLIO CABRAL MENDONÇA, JOSÉ 

APARECIDO DA CRUZ - ESPÓLIO, APARECIDO ANSELMO GERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1863-41.2007.811.0039

CÓDIGO Nº 16115

Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração manejado por HSBC BANK S/A – 

BANCO MULTIPLO, alegando que houve contradição na sentença de fl. 

205.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

O recurso de embargos de declaração é cabível para as hipóteses de 

contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes 

do que se encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

 Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito 

de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o qual 

prescreve:

 “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 ”.(sem 

negrito no orginal)

Pois bem, verifico que a contradição a que diz respeito e que pode 

fundamentar eventual embargos de declaração não está equivocada pois 

conforme certidão de fl. 204, a manifestação do exequente foi 

apresentada fora do prazo legal, deixando a exequente de dar o devido 

prosseguimento ao feito após o prazo de decisão de fl. 199.

Assim, não prosperam os fundamentos da parte embargante.

Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios, porém, NÃO OS ACOLHO.

Intime-se a parte autora para que recolha as devidas custas processuais 

em 15(quinze) dias.

Por fim, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignado as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC ).

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53605 Nr: 1390-51.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAN&C-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, CAROLINE ZIMMERMANN STELKO - OAB:81569, 

LEONARDO MENDES VILAS BÔAS - OAB:10121 OAB/MT, LUCIANA 

RICCI SALOMONI - OAB:18474/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito 

com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC c/c Art. 580 da CNGC, e 

produzindo seus efeitos conforme disposto no art. 925, 

CPC.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 

14 de março de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 4991 Nr: 549-76.2001.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CRISTINO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JÚNIOR - OAB:6.702

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 4991

Vistos etc.

Considerando o término do prazo da missiva expedida à comarca de 

Cuiabá/MT, bem como o retorno desta sem cumprimento, dê-se vistas às 

partes para apresentação de alegações finais, a iniciar pelo Ministério 

Público, conforme determinado às fls. 282/282-verso.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de setembro de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24081 Nr: 1708-39.2010.811.0039

 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: LSDC, MDKL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO VARGAS PICCIONE - 

OAB:RS 99.022, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391/MT, IGOR 

MANUEL RASCH MENNA - OAB:97.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1708-39.2010.811.0039.

Código nº. 24081

Vistos.

INTIMEM-SE pessoalmente Luciano Silva da Cunha, para que constitua 

novo advogado epara que comprove a alegada hipossuficiência de 

recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou 

recolher as devidas custas processuais em 15 (quinze) dias.

Se recolhida as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório do 

distribuidor, aduzindo que o feito encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 1º de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24281 Nr: 1908-46.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELCOMUNICAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO JORNAL DE S. J. Q. MARCOS/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE TAISE CAMANELLI 

OHARA - OAB:mat-1378646, SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:PROC. FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1908-46.2010.811.0039

Código nº. 24281

Vistos.

Intimem-se as partes para que se manifestem acerca do que entenderem 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52693 Nr: 448-19.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 448-19.2013.811.0039

Código nº 52693

Vistos.

Trata-se de Ação de Ação Previdenciária para a Concessão de Benefício 

LOAS ajuizada por GILSON DE OLIVEIRA em desfavor do ISNTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Alvará Eletrônico de autorização de pagamento às fl. 167.

A parte autora à fl.168 manifestou-se pela extinção do processo, 

culminada por seu respectivo arquivamento.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Em análise detida dos autos, verifica-se a liberação de valores por meio de 

alvará eletrônico de fl.167. Instada a manifestar-se, a autora às fl.168, 

pugnou pela extinção do presente feito ante o levantamento dos valores.

 Pois bem, no caso sub examine, verifica-se o adimplemento da dívida 

objeto da presente demanda, realizado pela demandada no valor de R$ 

46.860,00 (quarenta e seis mil oitocentos e sessenta reais e oitenta e sete 

centavos).

Dito isto e, havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a 

juntada do alvará de liberação à fl. 167, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com 

fulcro nos termos dos artigos 924, inciso II e 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Publique-se.

Registre-se (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).

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15088 Nr: 816-38.2007.811.0039

 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: GEDEVAN BORGES DE MOURA
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 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:

 AUTOS Nº 816-38.2007.811.0039

CÓDIGO 15088

Vistos.

 Em consulta no sistema Apolo, verifico que o processo de embargos à 

execução de cód. 63275 encontra-se em carga para 2ª Instancia.

Portanto, para melhor deslinde do feito, aguarde-se o julgamento, após, 

voltem-me conclusos os presentes autos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de março de 2017.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55694 Nr: 734-60.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URME JOSÉ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDENIR PIGÃO MICHÉIAS 

ALVES - OAB:SP 97311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENERIO DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 AUTOS Nº 734-60-.2014.811.0039CÓDIGO 55694Vistos.Trata-se de 

Embargos de Declaração por Urme José da Costa, contra sentença que 

julgou procedente os pedidos do impugnante.Sustenta em apertada 

síntese que a sentença restou omissa ao condenar o exequente ao 

pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor total da 

condenação.É o necessário.Decido.Consoante prevê o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a 

suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e corrigir 

erro material.Atenta aos autos, verifico que a pretensão da parte 

embargante merece prosperar.No que tange o erro material alegado, 

verifico que inteira razão assiste ao embargante, haja vista que a 

sentença condenou o instituto requerido em honorários advocatícios com 

base no valor total da condenação.Destarte, onde se lê: Condeno a parte 

impugnada em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% do valor atualizado da condenação [art. 85, §19 do CPC] 

sobrestada a sua cobrança por até cinco anos, quando estará prescrita, 

nos termos do art. 98, §3º CPC.Leia-se: Condeno ainda a parte impugnada 

em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% com 

base no excesso apurado.Pelo exposto, CONHEÇO, e DOU PROVIMENTO 

aos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão contida na 

r. sentença.No mais, permanece inalterada a sentença 

vergastada.Ademais, considerando que fora interposto recurso de 

apelação, determino que seja intimado o apelado para oferecer 

contrarrazões ao recurso nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.Acaso o 

recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. Se 

apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.Cumpridas as 

formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

F e d e r a l  d a  P r i m e i r a  R e g i ã o  c o m  a s  n o s s a s 

homenagens.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 14 

de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21474 Nr: 1676-68.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUATRO MARCOS LTDA - Em Recuperação Judicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOPIC TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA CAMARGO - 

OAB:293400, FERNANDO ARRUDA RAMOS DA SILVA - OAB:347.846 

SP, MARCOS LOMBARDI SANT ANNA - OAB:SP 278.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1676-68.2009.811.0039

CÓDIGO 21474

Vistos.

Primeiramente, determino a retificação da capa dos autos e no Sistema 

Apolo para que todas as publicações e intimações sejam realizadas 

exclusivamente em nome do patrono da parte autora FERNANDO ARRUDA 

RAMOS DA SILVA, OAB/SP nº 347.846, conforme requerido às fls.228 e 

verso.

No mais, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC, defiro o pedido de 

suspensão do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, mantendo-se 

os autos em cartório para manifestação conforme requerido pelo 

exequente às fls.228 e verso.

Transcorrido o aludido prazo com ou sem manifestação, certifiquem-se e 

voltem-me conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23099 Nr: 722-85.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO JORNAL DE S. J. Q. MARCOS/MT., 

GLAUCO MIGUEL NINOMIYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:PROC. FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 722-85.2010.811.0039

Código nº. 23099

Vistos.

Intimem-se as partes para que se manifestem acerca do que entenderem 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51800 Nr: 1704-31.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DELFORNO - ESPÓLIO, LOURDES 

GONÇALVES DELFORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FELIPPE ANTÔNIO MINAES 

- OAB:SP 154.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1704-31.2012.811.0039.

CÓDIGO Nº. 51800.

Vistos.

 Cumpra-se na íntegra o comando judicial proferido no feito em apenso 

(código nº. 52777).

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22735 Nr: 356-46.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOLINA MONTEIRO DA ROCHA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 
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OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 356-46.2010.811.0039

CÓDIGO 22735

Vistos.

Em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, verifico que 

não houve o trânsito em julgado do acordão correspondente ao Agravo de 

Instrumento de nº 0019399-54.2017.4.01.0000.

 Portanto, considerando a manifestação da parte requerente à fl. 175/178, 

aguarde-se o transito em julgado do referido agravo, após, junte-se aos 

autos e voltem-me conclusos.

Cumpra-se

São José dos Quatro Marcos-MT, 14 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52528 Nr: 270-70.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 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: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 Autos nº. 270-70.2013.811.0039.

Código nº. 52528.

Vistos.

Tendo em vista o petitório de fls. 145, defiro o pedido de citação do 

executado via carta de citação no endereço indicado pelo exequente.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 02 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25282 Nr: 901-82.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 901-82.2011.811.0039

CÓDIGO Nº. 25282

Vistos.

Em análise detida dos autos, verifica-se que fora juntada a peça de 

cumprimento de sentença por parte da requerente às fls.122.

Ademais, compulsando aos autos verifica-se que não fora oportunizado 

que a parte requerida se manifestasse acerca dos cálculos apresentados.

Dito isto e, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

chamo o feito à ordem, ao passo que revogo o despacho de fls.123 em 

todos os seus efeitos.

Nesse quandrante processual, determino a intimação da parte exequente 

para que no prazo de 15 (quinze) dias colacione aos autos o cálculo 

atualizado dos valores em sede de liquidação de sentença.

 Com a juntada de novo cálculo, remetem-se os autos à Fazenda Pública 

Estadual para que, caso queira, impugne o cálculo apresentado ou 

manifeste-se ao que entender por direito no prazo legal.

Com o retorno dos autos daquela procuradoria, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52777 Nr: 541-79.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DELFORNO - ESPÓLIO, LOURDES GONÇALVES 

DELFORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 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:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

à ref. 55, no valor de R$ 167.568,94 (cento e sessenta e sete mil, 

quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos) referente 

ao valor atualizado, mais, R$ 16.756,89 (dezesseis mil setecentos e 

cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos) referente aos 

honorários advocatícios, totalizando o valor de R$ 184.325,83 (cento e 

oitenta e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e três 

centavos).Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda 

ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.Intimem-se.Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos – MT, 12 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25504 Nr: 1123-50.2011.811.0039

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1123-50.2011.811.0039

CÓDIGO 25504

Vistos.

 Remetam-se os autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 10 

(dez) dias, proceda-se com a elaboração do cálculo devidamente 

atualizados das verbas pretéritas objetos desta lide.

 Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

a parte autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25504 Nr: 1123-50.2011.811.0039

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1123-50.2011.811.0039

CÓDIGO 25504

Vistos.

 Remetam-se os autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 10 

(dez) dias, proceda-se com a elaboração do cálculo devidamente 

atualizados das verbas pretéritas objetos desta lide.

 Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

a parte autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 
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numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16916 Nr: 127-57.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARIA DA SILVA - DE CUJUS, AGLAIS 

RODRIGUES DA SILVA CASTRO, ANTÔNIO ESMERINDO DA SILVA, 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, FRANCISCO RODRIGUES NETO, IRENE 

MARIA DA SILVA NOGUEIRA, MANOEL MESSIAS DA SILVA, NASARÉ 

MARIA DA SILVA BRAZÃO, OSMAR RODRIGUES DA SILVA, JOSE 

RODRIGUES DA SILVA, MARIA DO SOCORRO E SILVA NOGUEIRA, 

RISALVA RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE : Ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores”. Não cabe, pois, a suspensão do processo nos termos do 

art. 313, I, do CPC.Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ, 

sobrevindo o falecimento do autor no curso do processo, os dependentes 

previdenciários ou os sucessores do falecido poderão habilitar-se para 

receber os valores devidos, independentemente da abertura de 

inventário.Dessa forma, sobrevindo o falecimento do autor no curso do 

processo, seus dependentes previdenciários ou os sucessores do 

falecido poderão habilitar-se para receber os valores devidos.” (STJ – 

REsp nº 1.057.714-RS – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 5ª T. – j. 

16/03/10 – DJe 12/04/2010).Destarte, tendo em vista que os documentos 

carreados nos autos estão em consonância com a certidão de óbito de fl. 

179, a habilitação dos herdeiros é medida que se impõe.Desta feita, 

DEFIRO o requerimento de habilitação de herdeiros, devendo a Secretaria 

proceder com as anotações necessárias para retificação da capa dos 

autos e sistema Apolo.Ademais, tendo em vista que já fora homologado 

cálculo referente às verbas pretéritas, bem como honorários advocatícios, 

oficie-se a autoridade responsável pela autarquia requerida para que 

proceda com o pagamento da presente obrigação no prazo de 02 (dois) 

meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

banco oficial mais próxima da residência do exequente. [art. 535, II, CPC]. 

Se, porventura, a parte exequente não renunciar aos valores excedentes, 

expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) em favor da exequente conforme art. 100, CF/88 [art. 910, 

§1º, CPC], consoante valores.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de fevereiro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50988 Nr: 858-14.2012.811.0039

 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: ODAIR DONIZETE ALFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS LTDA - CONVÊNIO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Autos nº. 858-14.2012.811.0039.

Código nº. 50988.

Vistos.

Considerando o pleito retro, expeça-se alvará na forma eletrônica pelo 

sistema SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, e, DETERMINO que seja dada ciência ao advogado constituído, 

via DJE, devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recebimento 

da quantia devida.

 Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se, mediante o pagamento das eventuais custas processuais e 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50806 Nr: 663-29.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 663-29.2012.811.0039.

Código nº. 50806.

Vistos.

Considerando o pleito retro, expeça-se alvará na forma eletrônica pelo 

sistema SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, e, DETERMINO que seja dada ciência ao advogado constituído, 

via DJE, devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recebimento 

da quantia devida.

 Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se, mediante o pagamento das eventuais custas processuais e 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54077 Nr: 1848-68.2013.811.0039

 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: EUFLI MARQUES DE QUEIRÓZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA CARDOSO - 

OAB:MT 15.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Autos nº. 1848-68.2013.811.0039.

Código nº. 54077.

Vistos.

Considerando o pleito retro, expeça-se alvará na forma eletrônica pelo 

sistema SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, e, DETERMINO que seja dada ciência ao advogado constituído, 

via DJE, devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recebimento 

da quantia devida.

 Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se, mediante o pagamento das eventuais custas processuais e 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53278 Nr: 1064-91.2013.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado AUGUSTO RIBEIRO DOS 

SANTOS, devidamente qualificado, pela ocorrência da prescrição virtual 

da pretensão punitiva estatal. Procedam-se as comunicações pertinentes, 

constantes na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade, e 

retificações necessárias.Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 08 de janeiro de 2018.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20681 Nr: 844-35.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI PEREZ PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHOA - 

OAB:PROCURADOR

 AUTOS Nº 844-35.2009.811.0039

CÓDIGO 20681

Vistos.

 Em respeito ao princípio da celeridade e economia processual, intime-se a 

parte requerida (INSS) para que apresente cálculo que entende ser devido 

no prazo de 10 (dez) dias. Após, intime-se a parte requerente para 

manifestar a respeito do referido cálculo em igual prazo.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 8 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53930 Nr: 1700-57.2013.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILON SOARES RODRIGUES, EDSON 

SOARES RODRIGUES, ATAIDE BENTO RODRIGUES, ANDERSON SOARES 

RODRIGUES, DIEGO AUGUSTO CAMPOS DA SILVA, RONIVON JOSÉ 

SOARES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - 

OAB:3057/MT, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - OAB:

 Ante o exposto, PRORROGO o período de prova da suspensão 

condicional do processo pelo prazo que resta a cumprir, qual seja de 17 

(dezessete) meses ao réu DIEGO AUGUSTO CAMPOS DA SILVA, 

devendo este se apresentar mensalmente em juízo pelo período faltante, 

bem como dar total cumprimento à prestação pecuniária imposta, a partir 

da data em que for intimado da presente decisão.Intime-se o acusado dos 

exatos termos desta decisão, bem como para que dê início imediato ao 

comparecimento mensal em juízo, sob pena de revogação do benefício 

ofertado e continuação da marcha processual em seu 

desfavor.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 

2018.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63200 Nr: 1268-67.2015.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS BEZERRA MORON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057/MT

 Vistos.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público, ao passo, que determino 

a expedição de carta precatória a comarca de Barra do Bugres/MT.

Após o retorno da missiva, intimem-se as partes para apresentação de 

alegações finais no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69136 Nr: 899-39.2016.811.0039

 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: ROSIMEIRE CRISTINA GUERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem/notifique-se o perito nomeado nestes autos pessoalmente para 

que informe se houve a realização da perícia designada na data de 05 de 

maio de 2017, as 12h00.

 Acaso positivo, na mesma oportunidade, intime o perito para que 

apresente o laudo médico pericial realizado na parte autora no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias sob pena de revogação da nomeação, 

perca dos honorários periciais devendo ainda ser consignado no mandado 

que o descumprimento do encargo no prazo acima estabelecido 

acarretará comunicação por meio deste juízo à corporação profissional 

respectiva além de imposição de multa cujo valor será fixado em momento 

posterior fulcro no art. 468, II, §1º, CPC.

 Decorrido o prazo acima estabelecido sem a apresentação do laudo 

médico pericial, certifique-se e, após voltem-me conclusos para 

deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70550 Nr: 1435-50.2016.811.0039

 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: SIDNEY MALDONADO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de ref. 30, intime/notifique o perito nomeado 

nestes autos, pessoalmente, para que informe se houve a realização da 

perícia designada na data de 05 de maio de 2017, as 15h10min.

Caso positivo, na mesma oportunidade, intimem-no para que apresente o 

laudo médico pericial realizado na parte autora, no prazo improrrogável de 

10 (dez) dias, sob pena de revogação da nomeação e perca dos 

honorários periciais.

Consigne no mandado que o descumprimento do encargo no prazo acima 

estabelecido acarretará comunicação, por meio deste juízo, à corporação 
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profissional respectiva, além de imposição de multa, cujo valor será fixado 

em momento posterior, com fulcro no art. 468, II, §1º, CPC.

Decorrido o prazo acima estabelecido sem a apresentação do laudo 

médico pericial, certifique e, após, voltem conclusos para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75233 Nr: 78-98.2017.811.0039

 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: VALDIR FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 78-98.2017.811.0039

CÓDIGO 75233

Vistos.

 Intime-se o perito nomeado nestes autos pessoalmente para que 

apresente o laudo médico pericial realizado na parte autora no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias sob pena de revogação da nomeação e 

perda dos honorários periciais. Consigne-se, ainda, no mandado, que o 

descumprimento do encargo no prazo acima estabelecido acarretará 

comunicação por meio deste juízo à corporação profissional respectiva 

além de imposição de multa cujo valor será fixado em momento posterior 

fulcro no art. 468, II, §1º, CPC.

Decorrido o prazo acima estabelecido sem a apresentação do laudo 

médico pericial, certifique-se e, após voltem-me conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 19 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76699 Nr: 698-13.2017.811.0039

 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: GCK, GCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 698-13.2017.811.0039

Cód.76699

Vistos.

 Em análise detida dos autos, em especial ao ofício acostado pela Agência 

Bancária em evento de ref.08, verifica-se discrepância entre a 

determinação de ref.04. Explico.

Em ref.04 fora determinada a extração de informações bancárias junto à 

agência do Banco do Brasil desta urbe em relação à Conta Corrente 

8.300.320-1, Agência 2505-4 em nome da de cujus Erondina Cardoso 

Kempe. Ademais, compulsando ao autos, verifica-se a juntada de 

informações em relação à conta corrente 88.300.046-6 em nome de 

Gerson Cardoso Kempe, parte integrante da presente demanda, porém, 

pessoa diversa daquela a que se determinou a quebra do sigilo bancário.

Nesse viés, determino a expedição de novo ofício ao Banco do Brasil 

desta urbe, para que junte nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, as 

informações bancárias referentes à Conta Corrente 8.300.320-1, Agência 

2505-4 em nome da de cujus Erondina Cardoso Kempe, ou a inexistência 

de tal assentamento bancário.

Juntadas tais informações, determino que o presente feito tramite em 

SEGREDO DE JUSTIÇA, haja vista, se enquadrar nos termos do artigo 189, 

III, do CPC.

Após, certifiquem-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos – MT, 21 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67592 Nr: 379-79.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA XAVIER DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GIAMPIETRO MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ASSUNÇÃO 

BELTRAMINI - OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT, LILIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI  - 

OAB:MT0021736O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO OFICIO 

JUNTADOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25370 Nr: 989-23.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA APARECIDA MUSSATO DE CÂNDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GIOVANE ÁRTICO - 

OAB:SP 278.522, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 989-23.2011.811.0039

CÓDIGO 25370

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por LUCIA APARECIDA 

MUSSATO DE CÂNDIO em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS.

 Cálculo apresentado pelo contador à fl. 222/224.

Às fls. 229, parte autora concorda com os cálculos apresentados, bem 

como, embora a parte requerida tenha sido intimada no prazo legal, nada 

manifestou nos autos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que o contador judicial, conforme à fl. 

222/224, apresentou devidamente os cálculos conforme solicitado pelo 

despacho de fl. 221. Nota-se que a parte requerida, embora devidamente 

intimada (fl.230), nada manifestou nos autos, bem como, às fls. 229, a 

parte requerente concorda expressamente com o cálculo apresentado 

pelo contador no valor de R$ 136.531,25 (cento e trinta e seis mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) referente às 

verbas pretéritas e R$ 11.602,03 (onze mil seiscentos e dois reais e três 

centavos) referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Assim, o cálculo apresentado pela parte requerida deve ser 

o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

à fl. 160, no valor de R$ 136.531,25 (cento e trinta e seis mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos) referente às verbas pretéritas e 

R$ 11.602,03 (onze mil seiscentos e dois reais e três centavos) referente 

aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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 São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25370 Nr: 989-23.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA APARECIDA MUSSATO DE CÂNDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GIOVANE ÁRTICO - 

OAB:SP 278.522, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 989-23.2011.811.0039

CÓDIGO 25370

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por LUCIA APARECIDA 

MUSSATO DE CÂNDIO em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS.

 Cálculo apresentado pelo contador à fl. 222/224.

Às fls. 229, parte autora concorda com os cálculos apresentados, bem 

como, embora a parte requerida tenha sido intimada no prazo legal, nada 

manifestou nos autos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que o contador judicial, conforme à fl. 

222/224, apresentou devidamente os cálculos conforme solicitado pelo 

despacho de fl. 221. Nota-se que a parte requerida, embora devidamente 

intimada (fl.230), nada manifestou nos autos, bem como, às fls. 229, a 

parte requerente concorda expressamente com o cálculo apresentado 

pelo contador no valor de R$ 136.531,25 (cento e trinta e seis mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) referente às 

verbas pretéritas e R$ 11.602,03 (onze mil seiscentos e dois reais e três 

centavos) referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Assim, o cálculo apresentado pela parte requerida deve ser 

o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

à fl. 160, no valor de R$ 136.531,25 (cento e trinta e seis mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos) referente às verbas pretéritas e 

R$ 11.602,03 (onze mil seiscentos e dois reais e três centavos) referente 

aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67614 Nr: 389-26.2016.811.0039

 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: MARIA NAGESIA DE ANDRADE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:MT0021370O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 389-26.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 67614.

Vistos.

MARIA NAGESIA DE ANDRADE MORAIS ajuíza Ação de Procedimento 

Comum em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), 

ambos qualificados nos autos.

Aduziu em síntese que a requerente é segurado obrigatório da Previdência 

Social e é portadora de Lumbago com ciática (CID M 54.4), Síndrome do 

Manguito Rotador (CID M 75.1), Fibromialgia (CID M 79.0) e Cervicalgia (CID 

M 54.2).

Narrou que, apesar disso, requereu administrativamente o benefício em 

05/06/2012 tendo seu pedido indeferido por não ter sido constatada 

incapacidade para o seu trabalho ou para sua atividade habitual.

Relata também que pelos sintomas causados pela doença é incapacitado 

de exercer atividade laboral.

Ao final requer que seja julgada procedente a demanda para restabelecer 

o beneficio de auxílio-doença e, posteriormente sua conversão em 

aposentadoria por invalidez.

Junto à inicial, acostou os documentos.

Devidamente citado, o INSS sustenta que quanto à alegada incapacidade, 

tem-se que esta pode ser relativa, isto é, aquela que impede apenas o 

exercício do trabalho habitual do segurado, continuando este apto a 

desempenhar atividades compatíveis com sua nova condição de saúde, 

muitas vezes pela redução dos esforços físicos despendidos no caso 

concreto, que os documentos juntados aos autos não são suficientes 

para comprovar a ausência de capacidade.

Narrou que eventual sentença determinando que o INSS conceda o 

benefício deve ter como data de início a da apresentação do laudo pericial 

em Juízo.

Impugnação à contestação juntada nos autos.

Laudo médico pericial protocolado em 25.11.2016.

 Após, a parte autora apresentou impugnação ao laudo pericial alegando 

as contradições apontadas em referência nº. 70.

Nesta toada, DETERMINO a intimação do perito para que esclareça tais 

pontos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 14 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66777 Nr: 82-72.2016.811.0039

 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: IVANIR PERES PRIETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 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 Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66190 Nr: 2351-21.2015.811.0039

 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: ANA FLÁVIA DOS SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de ref. 38, DETERMINO a intimação/notificação do 

perito nomeado nestes autos, pessoalmente, para que informe se houve a 

realização da perícia designada na data de 05 de maio de 2017, às 

14h50min.

Em caso positivo, na mesma oportunidade, intimem-no para que apresente 

o laudo médico pericial realizado na parte autora, no prazo improrrogável 

de 10 (dez) dias, sob pena de revogação da nomeação e perda dos 
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honorários periciais.

Consigne no mandado que o descumprimento do encargo no prazo acima 

estabelecido acarretará comunicação, por meio deste juízo, à corporação 

profissional respectiva, além de imposição de multa, cujo valor será fixado 

em momento posterior, com fulcro no art. 468, II, §1º, CPC.

Decorrido o prazo acima estabelecido sem a apresentação do laudo 

médico pericial, certifique-se e, após, voltem conclusos para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83450 Nr: 4186-73.2017.811.0039

 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: JCMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDJB-DC, AMB-DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 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 Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17130 Nr: 322-42.2008.811.0039

 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: IVANILDA MORAES SANTOS FILÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIR FILÓ - DE CUJUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2008/174

CÓDIGO Nº. 17130

Vistos.

Em análise detida dos autos, verifica-se a presença do valor de 

R$41.250,00 (quarenta e um mil, duzentos e cinquenta reais) depositado 

em conta bancária nº002796, agência 1455-9 – Banco Bradesco desta 

urbe em nome do de cujus, parte integrante do presente espólio.

Ademais, tendo em vista a instauração de Incidente de Remoção de 

Inventariante nos autos apartados sob o Cód.77671, DETERMINO a 

SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO pelo prazo de 30 (trinta) dias, haja vista 

necessidade de julgamento dequele incidente.

No mais, trancorrido tal prazo, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação acerca da análise do pleito de fls.108/110 e demais 

providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 02 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58008 Nr: 2086-53.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES, 

MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA, MARLON HENRIQUE CARVALHO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA REGINA CARDOSO - 

OAB:MT 15.506

 Autos nº. 2086-53.2016.811.0039

Código nº 58008

Vistos.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

LUCAS ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES, MARLON HENRIQUE 

CARVALHO RIBEIRO E MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA.

Os réus foram devidamente citados e apresentaram resposta escrita à 

acusação, nos termos do art. 396-A do CPP e não alegaram qualquer 

preliminar ou matéria que ensejasse a rejeição da peça acusatória, 

também não juntaram documentos novos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Decido.

Diante da manifestação da defesa, que deixou de arguir qualquer tema 

adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar na incidência do art. 

397 do CPP, pois, não configurada na espécie “existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; 

manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do 

agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua marcha com sua 

consequente instrução.

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

dia 19 (nove) de abril de 2018 (dois mil e dezoito), às 14h30min (quatorze 

horas e trinta minutos), oportunidade em que serão ouvidas as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 

219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem-se a que exerça função 

pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP.

 Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição 

não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do 

art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que 

couber, das peças elencadas na C.N.G.C.

Intime-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 20 fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57421 Nr: 1845-79.2014.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA POLTRONIERI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 Código 57421

VISTOS, ETC.,

Tendo em vista o enunciado da certidão de ref. 42, verifica-se que os 

valores que se encontram vinculados nos presentes autos não condizem 

à quantia estipulada na transação penal ofertada em ref. 35.

 Destarte, considerando que houve pagamento de guia superior ao 

montante estipulado, determino que o Sr. Gestor proceda à transferência 

do valor remanescente, devidamente atualizado, à conta da autora do fato. 

Para tanto, intime-se esta para que informe os dados bancários (agência, 

conta corrente, nome do titular da conta e CPF/CNPJ) necessários para a 

efetiva transferência de tais valores.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de agosto de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum
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Edital

EDITAL N. 03/2018/DF - TORNAR PÚBLICO o RESULTADO DO SELETIVO 

para função de confiança de Gestor Judiciário e Gestor Administrativo 3 

desta Comarca de Sapezal, para livre exercício profissional.

* O Edital n° 03/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 40120 Nr: 87-50.2011.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU DAL´MASO, TEREZA PEREIRA DE MELO 

DALMASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON GRISOSTE BARBOSA, MARILENE JOSE 

DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO LEITE - 

OAB:6.517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIÃO DE FREITAS - 

OAB:530/MS

 Vistos etc.

Processo em Ordem.

Remeta-se ao arquivo como anteriormente determinado à fl. 85.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Sapezal/MT, 06 de Abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 39163 Nr: 1459-68.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSON GRISOSTE BARBOSA, MARILENE JOSE DA 

SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU DAL´MASO, TEREZA PEREIRA DE 

MELO DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIÃO DE FREITAS - 

OAB:530/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BOTELHO LUCIDOS 

- OAB:11667/MT

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes às fls. 275/281 requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado à referência 28 

em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 90905 Nr: 991-94.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos para apresentar Impugnação à Contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 84631 Nr: 2010-72.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANIO LOPES MAIA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCEMARA LUCHTENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:13843-E

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para apresentar 

Impugnação à Contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 86843 Nr: 2735-61.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ANDRÉ PESSOA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos, apresentando Impugnação à Contestação, no 

prazo legal, se assim requerer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108894 Nr: 1314-31.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT, LAERCIO 

GRELLERT SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albano Denicoló - OAB:OAB/MT 

13.516-B, Artur Denicoló - OAB:OAB/MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 
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para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108893 Nr: 1313-46.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT, LAERCIO 

GRELLERT SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albano Denicoló - OAB:OAB/MT 

13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 79731 Nr: 149-51.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISVALDO APARECIDO DE SOUZA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINOTTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos para apresentar Impugnação à Contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 90914 Nr: 993-64.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO MOIZES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para apresentar, 

no prazo legal, Impegunação à contestação, se assim desejar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 101682 Nr: 2499-41.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante da inicial em 

todos os seus termos.Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487 inciso III do Código de Processo Civil/2015, e 

declaro EXTINTA A UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE OS 

AUTORES.Com o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e 

remetam-se os autos imediatamente ao arquivo com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.Expeça-se Ofício ao Cartório do 2º 

Ofício da Comarca de Sapezal para as providências cabíveis e anotações 

de praxe, na escritura Pública Declaratória de União Estável constante do 

livro 014-D Fls. 163 e vs.INTIME-SE.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109075 Nr: 1420-90.2018.811.0078

 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: SETER-Serviços de Engenharia, Telefonia e 

Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FERNANDO SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De acordo com o art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser 

proposta por quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia 

executiva, ter direito de exigir de devedor capaz pagamento de quantia em 

dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou 
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imóvel ou ainda o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

No caso em comento, verifica-se que a parte requerente pretende obter o 

pagamento de quantia certa em dinheiro, representada pelo contrato de 

prestação de serviços de conservação de energia elétrica entre pessoas 

jurídicas pactuado entre as partes.

Desta forma, nos termos do art. 701 do CPC, defiro a expedição de 

MANDADO DE PAGAMENTO no valor de R$ 278.446,27(duzentos e 

setenta e oito mil quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte sete 

centavos), quantia esta que deverá ser adimplida no prazo de 15 dias, 

acrescida de honorários advocatícios de 5% do valor da causa, ficando o 

requerido isento do pagamento de custas judiciais, caso satisfaça o débito 

no prazo assinado (§1°).

Cite-se a parte requerida para que, no mesmo prazo e independentemente 

de prévia garantia do juízo, querendo, oponha embargos à monitória, nos 

próprios autos, advertindo-o que se constituirá de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702, na forma do §2°, do art. 701 do CPC/2015.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100958 Nr: 2161-67.2017.811.0078

 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 ROZINETTE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ENGEL 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22756/O, ANDERSON CESAR FREI ALEXO - OAB:7069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320 do Código de processo Civil/2015.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Compulsando atentamente os autos constato que a requerida pretende a 

prestação de contas nos moldes preconizados no artigo 550 e seguintes 

do CPC.

Verifico ainda, que da fundamentação e e documentos carreados a inicial, 

o pedido merece prosperar determino:

I - CITE-SE a parte requerida para que preste as contas exigidas na 

exordial, ou ofereça contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Certificado o decurso do prazo, intime-se a parte autora para requer o que 

entender de direito.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103572 Nr: 3453-87.2017.811.0078

 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 FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO LUCAS DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a juntada do Agravo de Instrumento acostado à ref. 21 

concedendo a Liminar e determinando o sobrestamento do feito, 

DETERMINO a Secretaria que proceda o Integral cumprimento do Agravo, 

intimando a parte autora para DEVOLVER no prazo de 5(cinco) dias o 

veículo objeto do Agravo.

Certificado o decurso de prazo, e não sendo devolvido o veículo, tornem 

os autos conclusos para análise do pedido de multa pelo descumprimento 

constante da referência 42.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106431 Nr: 4763-31.2017.811.0078

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLETO WEBLER, CARLOS WEBLER, INÁCIO JOSÉ 

WEBLER, AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:16152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Requerente através das suas procuradoras, para 

proceder ao recolhimento das custas/taxas de distribuição de Carta 

Precatória, bem como fazer a retirada na Secretaria da Vara Única da 

referida Carta Precatória expedida para a comarcade Cuiabá-MT 

comprovando o ato de Distribuição da CP, nos autos no prazo de 10(dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 33233 Nr: 583-84.2008.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIORINDO CHERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE CORINA ODISIO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/RO1.468, WALFRANE LEILA ODISIO DOS SANTOS 

- OAB:OAB/RO3.489

 Para INTIMAR a parte Requerente através do(s) seu(s) prourador(es) 

para comparecer na Secretaria da Vara Única desta Comarca, para retirar 

Carta Precatória Expedida para a Comarca de Cacoal-RO, e proceder com 

os atos necessários para distribuição da referida Carta Precatória naquela 

comarca, comprovando o ato nos autos no proao de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 86672 Nr: 2706-11.2015.811.0078

 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): OLAVO JACQUES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16988/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:, MARIA 

AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/27.109

 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
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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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106568 Nr: 4824-86.2017.811.0078

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓLIDA INSUMOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT, MARDEN ELVIS F. TORTORELLI - OAB:4.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SÓLIDA INSUMOS E IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA ME, CNPJ: 10464002000195, Inscrição Estadual: 

00133637530, atualmente em local incerto e não sabido FÁBIO ROCHA 

NIMER, brasileiro(a), economista, Telefone (65) 3052-7636, atualmente em 

local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Ainda, os credores terão o prazo de trinta (30) dias para 

manifestarem a sua objeção ao plano de recuperação da devedora, a 

partir da publicação do edital a que alude o art. 7º, § 2º, da LRFE, ou de 

acordo com o disposto art. 55, § único, do mesmo diploma legal. Oficie-se 

a Receita Federal do Brasil, encaminhando-se o rol dos credores 

indicados. Oficie-se à Junta Comercial de Mato Grosso para que seja 

anotado nos registros da empresa recuperanda o deferimento do 

processamento da presente recuperação judicial, nos termos do artigo 69, 

parágrafo único, Lei 11.101/05. LISTA DE CREDORES DA RECUPERANDA 

(CLASSE, CREDOR, VALOR): TRABALHISTA, SANDRA MARIA DE 

LIMA,R$ 2.296 00; TRABALHISTA, ROSANGELA AKMICI DE 

SOUZA,R$3.128 00; TRABALHISTA, LUIZ FERNANDO A. FAGNELO,R$ 

2.988 00; TRABALHISTA, ROSEMEIRE CARDOSO DA SILVA,R$ 2.535 00; 

GARANTIA REAL, AUTO POSTO CANARINHO GRANDO & CIA LTDA 

EPP,R$ 80.000 00; GARANTIA REAL, CLAUDIO JOSE SCARIOT,R$ 160.000 

00; GARANTIA REAL, MOACIR FAGNELLO,R$ 110.000 00; GARANTIA 

REAL, BIOSOJA INDÚSTRIAS QUIMICAS E BIOLÓGICAS LTDA,R$ 334.863 

65; QUIROGRAFÁRIO, BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,R$ 136.215 80; 

QUIROGRAFÁRIO, DAYSTAR TECNOLOGIAS LTDA,R$ 475.952 00; 

QUIROGRAFÁRIO, DIASIL QUIMICA LTDA EP SP-80810-5,R$ 31.500 00; 

QUIROGRAFÁRIO, DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIO BRASIL 

LTDA,R$ 1.023.798 97; QUIROGRAFÁRIO, FERTILIZANTES HERINGER 

S/A,R$ 189.323 00; QUIROGRAFÁRIO, NODUSOJA E FERTILIZANTES 

MICROAGRO,R$ 16.902 00; QUIROGRAFÁRIO, PGG CHEMICAL 

CORPORATION LTDA,R$ 271.127 60; QUIROGRAFÁRIO, RANKING ADUBO 

FOLIAR LTDA,R$ 52.920 00; QUIROGRAFÁRIO, RENOVAGRO 

AGRICULTURA RENOVAVEL LTDA,R$ 444.221 50; QUIROGRAFÁRIO, 

VETQUIMICA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,R$ 83.500 00; 

QUIROGRAFÁRIO, AGRICOLA MK LTDA,R$ 198.943 02; 

QUIROGRAFÁRIO, LOSAIR ANTONIO SCARIOT,R$ 230.000 00; 

QUIROGRAFÁRIO, DONIZETE MOACIR POSSAMAIL,R$ 150.000 00; 

QUIROGRAFÁRIO, LUIZ COLET,R$ 250.000 00; QUIROGRAFÁRIO, PEDRO 

BEPPLER,R$ 120.000 00; QUIROGRAFÁRIO VALDECIR F. LAZARIN,R$ 

220.000 00; QUIROGRAFÁRIO SCARIOTE E CIA LTDA,R$ 320.000 00; 

QUIROGRAFÁRIO HELIO ADRIANO MAROSTICA,R$ 1.300.000 00. 

Conforme disposto no art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005, a contar da data 

de publicação deste Edital, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias 

úteis para a apresentação de habilitação ou divergência perante o 

administrador judicial nomeado nos autos, cujos dados são: Real Brasil 

Consultoria Ltda, com endereço na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 1856, sala 1403, Bosque da Saúde, Telefone (65) 

3052-7636, endereço eletrônico, aj@realbrasil.com.br. E para que chegue 

ao conhecimento de todos os interessados e no futuro ninguém alegue 

ignorância, determinou o MM. Juiz que se expedisse, publicasse o 

presente edital, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Sapezal, 

06 de março de 2018.

Resumo da Inicial: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Despacho/Decisão: Vistos etc.DEFIRO o pedido de ref. 25, devendo o 

Gestor Judiciário intimar o Administrador Judicial para se manifestar no 

prazo de 5(cinco) dias sobre a referida petição.No tocante apetição de 

ref. 26, em que informa a interposição de Agravo de Instrumento, 

MANTENHO a decisão recorrida pelos próprios fundamentos que a 

embasaram.INDEFIROpor ora o pedido de ref.27 , tendo em vista que em 

uma breve análise dos autos, verifico que o Banco do Brasilnão está na 

lista de credores da empresa em recuperação Judicial,bem como no 

pedido para habilitação do Advogado não foi explanado o fundamento 

para tal habilitação.Por fim,proceda o Gestor Judiciário com o cumprimento 

integral da decisão de referência 17 com a máxima 

URGÊNCIA.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ÉLCIO ALVES, digitei.

Sapezal, 07 de abril de 2018

Conrado Machado Simão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104409 Nr: 3834-95.2017.811.0078

 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 FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA CAMILA ALVES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 97720 Nr: 576-77.2017.811.0078

 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): PAULO RICARDO DEMOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESA 

JUNIOR - OAB:107.414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial expedindo-se o competente mandado, devendo o bem ser 

depositado em mãos do(s) representante(s) do autor, que será 

responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 
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circunstanciado, especificando o estado do veículo, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais custas, 

despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da medida, 

cite-se a requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, 

podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências. Conrado Machado SimãoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100966 Nr: 2165-07.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil.Por via de consequência, REVOGO a 

Liminar concedida à ref. 10.Custas pelo Requerente. Todavia, diante da 

concessão ao Requerente do benefício da assistência judiciária gratuita, a 

condenação as custas e despesas processuais ficará sob condição 

suspensiva de exigibilidade, consoante preconizado no artigo 98 § 3º do 

CPC/2015 .Por fim, ressalto que quanto a venda do imóvel urbano do 

casal, localizado na Quadra 202, n.09, Cidezal II, Sapezal (sendo 17 

metros de frente para a Avenida Jaú e 18 metros frente para a Rua das 

Rosas) a mesma deverá ser discutida na fase de cumprimento de 

sentença dos autos Código 98184.Transitada em julgado, certifique-se o 

necessário, após arquive-se com as baixas e anotações 

devidas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108975 Nr: 1359-35.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENAIR ORNIESKI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM - 

OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

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.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 81249 Nr: 743-65.2015.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, 

GRÃOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

WELDER GUSMÃ JACON - OAB:MT 18570-D

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido postulado à referência 67.

Desta forma intime-se a Executada Sementes Nova Fronteira que 

apresente planta e memorial descritivo do destaque do imóvel penhorado, 

no prazo de 30 (trinta) dias, com vistas à avaliação e hasta pública.

Destaco que tal determinação está em consonância com o Acordão 

proferido no Agravo de Instrumento de referência 61, em que determina o 

destaque de parte do imóvel rural para pagamento da dívida, com 

apresentação de memorial descritivo da área, nos moldes do § 2º do art. 

894 do CPC, eis que o art. 805, do CPC, orienta que a execução deverá 

ser feita pelo modo menos gravoso para o executado.

Apresentado a planta e memorial acima determinado, intime-se o 

exequente para se manifestar e requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93224 Nr: 1787-85.2016.811.0078

 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, 

DIONE LOCH, NEUZA YOSHIMI MAEDA, CINTIA BOFF SEGALA, CRISTINA 

APARECIDA DA SILVA YAMADA, ELISANGELA APARECIDA DOS 

SANTOS, LUCINEIA MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS, ATAÍDES CARLOS 

NINO, LINDOMAR NOBRE ASSUNÇÃO, ADRIANA LOPES BRAGA, 

JHESSICA LAUANE DA CUNHA, SIMONE MACHADO, PEDRO FERREIRA DE 

CAMARGO, FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA, ZELIO ZANONI, LUCIANA 

VIEIRA DA SILVA, MAURICIO RUFINO RODRIGUES, RAIMUNDO DAVID DE 

OLIVEIRA, JOSEFINA MARIA NEVES, CLEUZA FERREIRA, EVOLINA 

PEREIRA FOLES, NEIVA TEREZINHA JOROSESKI DE CAMPOS, ELPIDIO 

CARLOS NIZA, JOSE ANTONIO SIMICH, EXPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO 

DA SILVA, JOÃO BATISTA MARTINS, JULIA DOMINGOS DOS SANTOS, 

ELCIO PUTTKAMMER, ELAINE DE JESUS MARTINS, SANDRA DE FATIMA 

TABORDA, ROSELI TOMAS, DAIANA DELICIA DUARTE, JUAREZ 

BARBOSA, NAYRON MARTINS DA SILVA, ORMEZINDO COIMBRA DOS 

SANTOS, JEUSA CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA, ADILSON JOSÉ 

DALLEGRAVE, JOELSON GOMES DA SILVA, YASMIN LIMA SANTOS, 

LORRAN GABRIEL CARNEIRO DA ROCHA, TEREZA ANGELICA DOS 
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SANTOS, OSMAIR DIVINO PIRES, MAX GABRIEL TAMIOZZO 

KRAUSPENHAR, JOAO PEDRO SEGATTI PRASS, DANIELA DE SOUZA 

MARTINS, BRUNA GABRIELLY SILVA GREGORIO, LUIS HENRIQUE 

BORGES KOZIOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ante o acima fundamentado, DETERMINO que se remeta ao 

Cartório Distribuidor a Presente Ação para que se proceda ao 

desmembramento em relação a todos os pacientes que foram indicados 

pelo Ministério Público Estadual em sua inicial.Reforço, que tal 

desmembramento não trará qualquer prejuízo aos pacientes e tampouco 

aos requeridos, inclusive as contestações já foram apresentadas, não 

havendo necessidade de se manifestarem novamente em todos os outros 

feitos que serão desmembrados eis que todos terão a copia integral dos 

autos, sendo individualizado apenas o pacientes com a peculiaridade de 

cada medicamento que necessita.Determino ainda, que no ato do 

desmembramento, o Distribuidor insira uma certidão informando que 

procedeu ao desmembramento, indicando na mesma o nome do paciente, 

bem como qual medicamento o mesmo está pleiteando, nos termos da 

inicial.Após, remetam-se os autos ao Gabinete para o prosseguimento da 

marcha processual com a maior celeridade possível, eis que se trata de 

Ação de Saúde.Intimem-se os requeridos.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.CONRADO MACHADO SIMÃO. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 96657 Nr: 3433-33.2016.811.0078

 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: PORTAL COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de petição acostada a referência 21, requerendo a citação por 

edital do executado.

Pois bem. Vislumbrando que estão presentes os requisitos do art. 256 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de citação por edital.

CITEM-SE o requerido por EDITAL pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Certificado o decurso de prazo do edital sem manifestação, proceda o 

Senhor Gestor Judiciário a remessa dos autos à Defensoria Pública 

Estadual para atuar como Curador Especial, para a defesa dos interesses 

do requerido.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 87911 Nr: 188-14.2016.811.0078

 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: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LERNER E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, negando 

provimento ao recurso de Apelação interposto, INTIME-SE as partes para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15(quinze) dias.

Certificado o decurso de prazo e nada sendo requerido, REMETAM-SE os 

autos imediatamente ao arquivo definitivo com as baixas necessárias e 

anotações de praxe.

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.: 86785 Nr: 2727-84.2015.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLER MARTA DORS RODOY, ONEIDE ADÃO 

RODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:43702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7557

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, verifico que foram apresentados 

embargos de declaração com efeitos infringentes por ambas as partes.

Desta forma, ante o efeito infringente dos embargos DETERMINO:

I – A intimação do Banco Daycoval S/A para se manifestar quanto aos 

embargos de referência 57, juntado em 30/01/2018.

II- A intimação de ONEIDE ADÃO RODOY e ROSICLER MARTA DORS

RODOY para se manifestarem quanto aos embargos de referência 59, 

juntado em 06/02/2018.

Ressalto que ambas as partes tem o prazo comum de 15(quinze) dias 

para manifestarem.

Certificado o decurso de prazo, tornem os autos conclusos para decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 80014 Nr: 292-40.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO PIRES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, constato que o Oficial de Justiça não 

procedeu ao cumprimento do mandado em sua totalidade, eis que apenas 

certificou que intimou o executado para pagamento.

Logo resta necessária a certificação pelo oficial de justiça das demais 

determinações emanadas pelo Juízo na decisão de referência 03.

Desta forma, INTIME-SE o Oficial de Justiça que procedeu a citação para 

que efetue o cumprimento integral da decisão de referência 03, devendo 

certificar corretamente nos autos.

Após, tendo restado infrutíferas todas as determinações, tornem os autos 

conclusos para análise da petição de ref. 54, no tocante a possibilidade de 

penhora online.

Intime-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.: 107655 Nr: 557-37.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE SANTANA BRAGA, DJONI 

CORDEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Vistos etc.
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Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva decretada em 

desfavor de CARLOS HENRIQUE SANTANA BRAGA.

Argumenta e defesa, em síntese, que o acusado não estava no local do 

crime no dia dos fatos, argumentando ainda que não estão presentes os 

requisitos do art. 312, visto que o acusado não pretende frustrar a 

instrução criminal e se compromete a cumprir as medidas cautelares 

diversas da prisão.

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pela rejeição ao pedido.

Vieram os autos conclusos.

Fundamento e decido.

Não merece acolhimento o pedido da defesa de revogação da prisão 

preventiva.

Quanto a alegação da defesa de que o acusado estava em local diverso 

do crime no dia e hora dos fatos, observo que se trata de matéria meritória 

e será analisado no momento oportuno.

Não vislumbro a modificação do cenário fático e não foram apresentados 

novos elementos pela defesa que alterem a necessidade de resguardo da 

ordem pública e aplicação da lei penal, requisitos que fundamentaram a 

decretação da custódia cautelar.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de revogação da medida cautelar 

restritiva de liberdade.

No mais, cumpra-se a integralidade da decisão que recebeu a denúncia 

(ref. 4).

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 92696 Nr: 1540-07.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON ROSA BARBOSA, JULIANO GOMES 

DA SILVA, SHIRLEI SOUZA RAMOS, JEFERSON APARECIDO DOS 

SANTOS, FÁBIO SANTOS SILVA, APARECIDO QUENIDY NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS GAMA - 

OAB:18.322/MT, MARCIO DA SILVA ALMEIDA - OAB:16358, PEDRO 

ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de 

Aparecido Quenidy Neves, Fábio Santos Silva, Jadson Rosa Barbosa, 

Jeferson Aparecido dos Santos, Juliano Gomes da Silva e Shirlei Souza 

Ramos.

Para a conclusão da instrução resta a oitiva das testemunhas arroladas 

pela defesa do acusado Jadson (Anderson e José Lucas), bem como as 

testemunhas da acusação em comum com a defesa Kátia e Alwin, além do 

interrogatório dos acusados Fábio e Aparecido Quenidy.

Verifico dos autos que a defesa não informou o atual endereço das 

testemunhas Anderson da Silva e José Lucas, sendo assim, intime-se o 

advogado constituído para que se manifeste apresentando endereço ou 

desistindo das oitivas.

Apresentado endereço relativo a Comarca de Sapezal, remetam os autos 

conclusos para designação de audiência para a oitiva.

Caso o endereço apresentado seja de Comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização da oitiva na Comarca Deprecada.

Considerando que o Ministério Público informou o possível endereço das 

testemunhas Kátia e Alwin (ref. 234), EXPEÇA-SE carta precatória para 

proceder a oitiva das testemunhas na Comarca Deprecada, consignando a 

urgência no cumprimento, visto que se trata de processo com réus 

presos.

Quanto ao interrogatório dos acusados Fábio e Aparecido Quenidy 

verifico que já existem audiências designadas nas respectivas missivas, 

sendo os dias 24/05/2018 (CP 135976 – Juína) e 13/03/2018 (ref. 251), 

respectivamente.

Dessa forma, cumpridas as determinações no tocante a oitiva das 

testemunhas, com o retorno das cartas precatórias, remetam conclusos 

os autos.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 92277 Nr: 1382-49.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIONEY PINTO DE MATOS, EBERSON 

GODOFREDO AMARO DA SILVA, EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 

A MT, ELIAS BERNARDO DE SOUZA - OAB:3898/MT, PEDRO ELISIO DE 

PAULA NETO - OAB:13.071, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - 

OAB:20590/O

 Vistos etc.

RECEBO os recursos interpostos pelas defesas dos acusados.

DÊ VISTA dos autos ao Ministério Público para que apresente as 

contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se as autos para o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento do recurso, observando o devido 

encaminhamento das mídias e documentos necessários.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10001 Nr: 858-48.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacqueline Borges de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Giroldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina de França Borges - 

OAB:TO/ 2.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, Carlos Frederick S. I. de Almeida - 

OAB:7.355-A/MT, Emilia Peres Giroldo - OAB:MT/9929-A

 Vistos, etc.

Visando instruir o petitório de fls. 135/136, INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha de cálculo 

atualizada, na qual deverá constar a título de honorários o montante 

corresponde a 10% (dez por cento), tal como leciona o art. 523, §1º, do 

CPC, não sendo a hipótese dos autos àquela descrita no art. 827, §2º, do 

referido Diploma Legal, motivo pelo qual não há que se falar em incidência 

de honorários no percentual indicado pela exequente às fls. 136.

Com o aporte, tornem os autos conclusos.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25884 Nr: 861-56.2016.811.0094

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Tarso Gabriel de Oliveira, TERESA 

NAGY DE OLIVEIRA, Transportes Vale Oliveira Ltda - ME, Patriani Nagy de 

Oliveira, JOSE LIMA DE CARVALHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

EMBARGOS opostos por TRANSPORTES VALE OLIVEIRA LTDA – ME, 

PAULO DE TARSO GABRIEL DE OLIVEIRA e PATRICIA NAGY DE OLIVEIRA 

em face de BANCO DO BRASIL S/A, forte nas razões e fundamentos 

alhures consignados, resolvendo a lide com análise de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, via de 

consequência, DETERMINO que os encargos por inadimplência limitem-se 

exclusivamente à cobrança de comissão de permanência, excluindo-se a 

cobrança de juros moratórios, multa moratória e correção monetária. 

4.Providências FinaisCONDENO as partes nas custas e honorários 

processuais que fixo em 10% sobre o valor da causa, de forma recíproca, 
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sendo os valores distribuídos proporcionalmente entre as partes, eis que, 

cada litigante fora, em parte, vencedor e vencido, atentando-se ao 

disposto no art. 85, §2º, c/c art. 86, ambos do CPC/15.Decorrido o prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, requeira o que de direito para prosseguimento do feito, 

mormente juntando planilha de cálculo atualizada, de acordo com a 

presente sentença.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3501 Nr: 308-92.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.A.Sena -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao postulado de fls. 110, FIXO em 05 (cinco) URHs os 

honorários do D. Causídico nomeado às fls. 90, de acordo com a Tabela 

XIV da OAB/MT, sendo assim, EXPEÇA-SE competente certidão.

II – Ultimada a aludida providência, nada sendo postulado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27073 Nr: 419-56.2017.811.0094

 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: Geralda Moreira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Visando o integral cumprimento da decisão de fls. 51/52, INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos documento 

hábil a comprovar que Paulo Ribeiro das Almas era sócio/proprietário da 

empresa “Supermercado São Paulo LTDA – ME”, bem como, informe nos 

autos se aludida empresa ainda continua ativa e, caso positivo, decline o 

endereço e dados do atual administrador.

Com o aporte das aludidas informações do atual sócio administrador da 

pessoa jurídica “Supermercado São Paulo LTDA – ME”, expeça-se 

intimação para que este, ciente do presente processo, querendo, se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Oportunamente tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7896 Nr: 143-74.2007.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei A. B. dos Santos - Me

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648 SP

 Ademais, nos termos do art. 924, II, do CPC, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita, sendo que, a extinção só produz efeito 

quando declarada por sentença, na forma do art. 925 do mesmo Diploma 

Legal. Sendo assim, tendo este juízo declarado a extinção da execução 

por sentença, a qual já transitou em julgado, consoante certidão de fls. 

299, não pode a parte exequente, após o transcurso do prazo recursal, 

meses após, requerer o desarquivamento para fins de prosseguimento da 

execução que já se encontra integralmente satisfeita.Principalmente 

quando verificado nos presentes autos que a parte executada adimpliu a 

obrigação oriunda do título executivo judicial, com todos seus acréscimos 

legais, não devendo ser acolhido o cálculo de fls. 305 que, muito embora 

seja judicial, foi elaborado com base em verbas já adimplidas pela parte 

devedora, sendo que, na época do pagamento os valores alcançaram a 

atualização devida, cessando, a partir do depósito, todos os acréscimos 

descritos em aludida planilha.Posto isso, INDEFIRO o pleito de fls. 300 e fls. 

311 e, DETERMINO a REMESSA dos autos ao arquivo definitivo, ante o 

trânsito em julgado da sentença que declarou extinta a fase de 

cumprimento de sentença.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10265 Nr: 1144-26.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do enunciado 210 da Súmula do TFR, "Na execução fiscal, 

não sendo encontrado o devedor, nem bens arrestáveis, é cabível a 

citação editalícia". Apenas é possível realizar a citação por edital na 

execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Exaurir todas as tentativas não equivale a determinar que o 

oficial de justiça vá ao endereço fiscal do executado várias vezes. Basta 

uma única tentativa, sendo suficiente a certidão que ateste não ter sido o 

executado localizado no seu domicilio fiscal. (STJ, lª Turma, AgRg no 

AREsp 206.770/RS, ReI. Min. Benedito Gonçalves, j. 13.11.2012. Dle 

22.11.2012.) Se, feita a citação por via postal e, depois, por oficial de 

justiça, mas não localizado o executado no seu domicílio, já se viabiliza a 

citação por edital. Destrate, tendo e vista que já ouve o esgotamento das 

tentativas das modalidades de citação, defiro o pedido realizado pelo 

Exequente, devendo-se expedir edital de citação, observando-se as 

determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, ultrapassado o prazo 

de citação, com ou sem manifestação do executado, vistas ao exequente 

para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28027 Nr: 984-20.2017.811.0094

 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: Lauri Matias Pech

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Cleiton de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Monitória proposta por Lauri Matias Pech em 

desfavor de Alisson Cleiton de Souza, devidamente qualificados nos 

autos.

Devidamente citado à fl. 28/verso para pagar o valor ou oferecer 

embargos, a requerida quedou-se inerte, não efetuando o pagamento e 

tampouco oferecendo embargos à monitória, conforme certidão de fl. 29.

Vieram-me os autos conclusos, por força do pedido de fls. 30/34.

Pois bem, verificando que o requerido fora devidamente citado, conforme 

sobredita certidão, deixando de oferecer embargos, ou promover o 

pagamento, a conversão da monitória em execução é medida imperiosa.

Diante do exposto, CONVERTO a decisão inicial mandamental em título 
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executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo 

(CPC, art. 701, §2 º), no valor original da dívida, acrescido de correção 

pelo INPC/IBGE, bem como, de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da citação, servindo esta sentença como título executivo 

judicial, nos termos do art. 701, § 8º c/c art. 487, inc. I do Novo CPC.

 INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com o pagamento da importância apresentada no demonstrativo 

do débito, sob pena de ser acrescido multa de 10% prevista no art. 523, § 

1º, do CPC/15 e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado do débito.

 Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

executada, INTIME-SE a parte exequente para que, em igual prazo, 

requeira o que de direito para prosseguimento do feito.

Sem prejuízo, determino que a Sra. Gestora providencie o necessário para 

alteração da capa dos autos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23627 Nr: 292-89.2015.811.0094

 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: NBP, Agnaldo Valdir Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Mirian Camargo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 “Ex positis”, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado por Natasha Benites Pires, representada por seu genitor 

Agnaldo Valdir Pires, em face de Estado de Mato Grosso, nos autos da 

presente demanda, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO.4.Providências FinaisCondeno o requerente em 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), a ser 

calculado com base no valor da causa, na forma do art. 85, §§2º e 3º, I, 

do CPC, ficando, no entanto, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade 

deferida às fls. 35, com fundamento no art. 98, §3º, do referido Diploma 

Legal.Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos 

pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

feito, com as baixas e anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21702 Nr: 1068-60.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos, Adão Ramalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Ramalho dos Santos, José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Carlos Gonçalves Paschoal - OAB:15881- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Carlos Gonçalves Paschoal - OAB:15881- A, 

FERNANDO FRANÇA NISHIKAWA - OAB:13169

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido declinado às fls. 101, no qual a parte requer os 

benefícios da assistência judiciária gratuita e, consequente, 

prosseguimento do feito sem adiantamento de custas e despesas 

processuais.

Posto isso, importa transcrever a lição do art. 99, §2º, do CPC/15: § 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 discussão, bem como, a 

profissão exercida pela parte reconvinte, tem-se, em um primeiro 

momento, elementos que demonstram a falta dos pressupostos legais para 

a concessão de gratuidade.

Contudo, na forma do dispositivo alhures transcrito, INTIME-SE a parte 

reconvinte 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 

embargante, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23833 Nr: 441-85.2015.811.0094

 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: Maria Durvalina Pego da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIMEM-SE as partes via DJE, para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem, caso requeiram a 

produção de prova oral em audiência, o rol de testemunhas que irão depor 

em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, contendo os requisitos do Art. 450 do 

CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do 

Art. 373 do CPC.Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas 

será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, 

sendo que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. 

Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.Por fim, 

a testemunha somente será feita via judicial quando for frustrada a 

intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for devidamente 

demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas 

de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe 

da repartição ou ao comando do corpo em que servir, ou, a testemunha 

houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou for 

qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC. Sem prejuízo das 

providências alhures, na forma pleiteada pelo MPE no item III dos pedidos 

da exordial (fls. 15/verso), bem como, atentando-se ao informado às fls. 

484, INTIME-SE a procuradoria da União neste Estado, no endereço 

indicado às fls. 484, para que manifeste eventual interesse no presente 

feito.Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou sem 

manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6566 Nr: 1585-46.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilibaldo João Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arivaldo Moreira da Silva - 

OAB:61067, FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, José Antonio Moreira - 

OAB:62.724, Osmar Schneider - OAB:2.152B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos, etc.

Em atenção à proposta de arrematação de fls. 111, pela qual se verifica 

que o insucesso das praças anteriores não indica, necessariamente, a 

impossibilidade de arrematação do bem penhorado em hasta pública e, 

considerando que instado o executado nada manifestou, atentando-se 

aos princípios da razoabilidade, efetividade da jurisdição e satisfação do 

credor exequente, DECIDO:

I - Nomeio Leiloeiros Judiciais Cirlei Freitas Balbino da Silva e Joabe Balbino 

da Silva;

II - Determino sejam designadas novas datas para leilão judicial dos bens 

penhorados nos autos, consoante avaliação de fls. 78/79, junto aos 
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leiloeiros retro citados, cumprindo-se todas as determinações legais 

cabíveis à espécie, sendo desde já, atribuído o percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor do bem, em caso de venda;

III - Todos os atos referentes à hasta pública ficarão a cargo dos 

Leiloeiros Judiciais por ora nomeados, nos termos dos artigos 884, 886 e 

887, todos do CPC/15;

IV - Intimem-se as partes, a cerca da designação das datas para a 

realização do Leilão, comunicando-se a Organização de Leiloeiros Oficiais 

sobre a concordância das datas sugeridas, se for o caso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24857 Nr: 175-64.2016.811.0094

 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: RSR, SHdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Ante o exposto, sem maiores delongas e por tudo que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, por não verificar a alteração da 

situação fática que ensejou a anterior fixação dos alimentos, desse modo, 

revogo a medida liminar de fls. 18/19, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o Processo com Resolução do Mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Arbitro ao advogado nomeado à 

fl. 92, os honorários no valor de 03 (três) URH, ante o trabalho 

desempenhado nos autos. Expeça-se certidão em favor do D. Causídico. 

Deixo de fixar condenação a título de custas e honorários.Transitado em 

julgado, arquivem-se com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias no cartório distr ibuidor.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27251 Nr: 521-78.2017.811.0094

 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): Espólio de Norivaldo Antonio Terruggi, Tereza 

Spacca Terruggi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Giudicissi Cunha 

- OAB:19.757, CARLA REGINA NAKAZONE KIDO - OAB:61447, MARLOS 

LUIZ BERTONI - OAB:

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao teor do petitório de fls. 225 e, verificando que o prazo 

informado pela parte requerida já se esgotou, DÊ-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público Estadual para que, ciente do alegado pela parte 

requerida, se manifeste, mormente requerendo o que de direito;

II – Após, tornem os autos conclusos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9324 Nr: 231-44.2009.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanuel Pereira da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juderly Soares Varella 

Júnior - OAB:7298/MT

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que a petição de fls. 371/372, já foi 

analisada quando da prolação da sentença de fls. 359/370, eis que é 

cópia da petição de fls. 354/355, por tal motivo deixo de reapreciá-la.

Destarte, cumpra-se conforme determinado na sentença proferida nos 

autos.

 Após, cumpridas todas as formalidades, procedidas as baixas 

necessárias, remetam-se os autos ao arquivo.

 Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Às providências, expedindo-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10998 Nr: 622-62.2010.811.0094

 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): Juarez de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Chamo o feito à ordem para determinar o desentranhamento da peça de 

fls. 80, bem como, todos os demais atos desta decorrentes (fls. 81/83), 

eis que, fora lançada e encartada sem assinatura do Magistrado que na 

época jurisdicionava neste juízo;

II – Ultimada a aludida providência, verificando que desde o último petitório 

juntado pela parte autora às fls. 78/79, já decorreu mais de um ano, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO do requerente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o que de direito para prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção;

III – Uma vez transcorrido o prazo de manifestação da parte autora, 

certifique-se e tornem os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22651 Nr: 624-90.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTMBdS, APMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias, contado da última intimação, e 

decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de 

adjudicação, nos termos do art. 877, caput, do CPC.Destarte, intime-se o 

executado acerca do pedido de adjudicação, para querendo, no prazo de 

05 dias, se manifeste.Após, decorrido o prazo acima assinalado sem 

manifestação, proceda-se com a lavratura do auto de adjudicação do bem 

penhorado à fl. 28, destes autos.Em seguida, depois de cumpridas as 

formalidades legais (CPC, 877, II), expeça-se ordem de entrega ao 

adjudicatário.Ao reverso, voltem-se os autos novamente conclusos, para 

análise. Providenciem-se o necessário.Com relação ao débito 

remanescente, intime-se a parte exequente para que providencie nova 

tabela de cálculos constando o valor restando a ser quitado, bem como, 

indique outros bens de propriedade do executado a serem 

penhorados.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11021 Nr: 647-75.2010.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Lúcio Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Aparecido Furtado Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Rode - OAB:MT/9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas a parte 

exequente para manifestar acerca da petição e documentos de fls. 

890/903, requerendo o que de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21349 Nr: 718-72.2013.811.0094

 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: RSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos, etc.

Em atenção ao postulado de fls. 44/47, tem-se que assiste razão ao D. 

Causídico, eis que, embora a verba honorária foi fixada em data anterior, 

somente se tornou líquido e exigível após a determinação de expedição da 

competente certidão.

Ademais, o Provimento n.º 09/2017-CGJ, em seu art. 4º, §3º, dispõe que: 

“(...) § 3º. Na sentença o Juiz determinará a expedição de certidão em 

favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.”

Sendo assim, DETERMINO que a Sra. Gestora Judicial retifique-se o valor 

constante na certidão de fls. 43, expedindo, se for o caso, nova certidão 

em favor do D. Causídico, tornando sem efeito a certidão anterior, 

devendo ser o respectivo valor da certidão condizente com a data da sua 

expedição, momento em que se torna possível o credor promover a 

competente ação executiva.

Ultimada esta providência, nada mais sendo postulado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21367 Nr: 737-78.2013.811.0094

 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: AHLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos, etc.

Cumpridas as formalidades descritas na sentença de fls. 41/42, 

remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23396 Nr: 170-76.2015.811.0094

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPdO, DHdSS, NCB, SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos, etc.

Arbitro o valor de 10 URH por toda defesa realizada pelo d. Causídico, 

considerando que na primeira fase processual procedeu ao 

acompanhamento em audiência e, depois, apresentou as contrarrazões de 

recurso.

 Expeça-se certidão. Após, remetam-se os autos para o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10791 Nr: 417-33.2010.811.0094

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Isotton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Ponzio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto a manifestação juntada pela parte executada às fls. 

90/95, sob pena de preclusão.

Após, transcorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12138 Nr: 739-21.2009.811.0019

 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: Grigory Bulad, Adelina Maria Bulad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Encantado Ltda., Nilton Sangali, 

Cartório do 2º Ofício da Comarca de Várzea Grande - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Augusto Costa Tavares 

- OAB:18842/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Roberto Félfili - 

OAB:3.923 MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A

 III - Ultrapassado o referido prazo, não havendo insurgência quanto à 

proposta de honorários, nos termos do art. 95 do CPC/15, INTIMEM-SE os 

requerentes para que, no prazo de 20 (vinte) dias, PROCEDAM com o 

depósito do valor dos honorários periciais;IV - Sem prejuízo das 

providências alhures, intimem-se as partes para apresentarem quesitos e 

assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme art. 

465, §1º, III do CPC/15. V - Concedo o prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da instauração para apresentação de laudo pericial.VI - Após a juntada da 

conclusão técnica nos autos, intimem-se as partes para no prazo 

sucessivo de dez (10) dias manifestarem-se sobre a aludida prova. VII – 

Sem prejuízo das providências alhures, também visando aferir a 

veracidade das informações constantes em aludido instrumento de 

procuração, DEFIRO o pedido formulado pelos requerentes, via de 

consequente, DETERMINO que seja OFICIADO ao Cartório de Registro Civil 

de Cerqueira César – SP, solicitando informações sobre a existência, 

naquela Serventia, de assento de casamento em nome de Grigory Bulad e 

Rita de Cássia Bulad, bem como, a data em que este supostamente 

ocorreu, e demais dados relativos a união;VIII – DEFIRO, ainda, a produção 

de prova testemunhal, razão pela qual, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de 

CARTA PRECATÓRIA às respectivas Comarcas em que as testemunhas 

arroladas por ambas as partes residem, atentando-se aos endereços 

indicados em petitórios de fls. 582/585 e fls. 586/590;IX – Quanto aos 

demais pedidos, de depoimento pessoal das partes e, perícia para aferir a 

localização do imóvel litigado, postergo a análise para após a produção 

das provas aqui determinadas.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22714 Nr: 670-79.2014.811.0094

 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): Harold Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Relatório

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em face de HAROLDO BORCHARDT.

Às fls. 39/40 foi deferido o pedido liminar, estando o feito tramitando 
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regulamente, sendo que, às fls. 56 o requerente formula pedido de 

desistência.

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão.

É o relatório.

2. Fundamentação

Com efeito, diante da desistência do pedido inicial, a extinção do processo, 

sem resolução de mérito, é medida que se impõe, até mesmo porque, a 

parte requerente foi intimada em duas oportunidades, sendo que, por 

ocasião do petitório de fls. 56 requereu até mesmo a liberação de 

eventuais anotações em relação ao bem descrito na exordial.

3. Dispositivo

“Ex positis”, com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/15, 

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA exteriorizada pelo requerente para que surta 

seus efeitos legais, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil.

4. Disposições finais

Custas pagas na inicial, deixo de fixar condenação a título de honorários 

advocatícios, eis que, não houve formação do contraditório.

 Uma vez certificado o transito em julgado da presente sentença, fica 

desde já determinada a liberação da apreensão de fls. 48, bem como, 

determinada a remessa dos autos ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22632 Nr: 614-46.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS, SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

Defiro o pedido ministerial de fl. 139, sendo assim, expeça-se nova carta 

precatória à Comarca de Juara/MT, com a finalidade de oitiva da vítima, 

devendo esta ser intimada na pessoa de sua representante legal para 

comparecimento na audiência a ser designada naquele juízo, sem prejuízo 

de eventual condução coercitiva em caso de falta injustificada.

Com o cumprimento da aludida missiva, dê-se vista à acusação e, após, à 

acusação, para apresentação de memoriais finais no prazo legal.

Às providências necessárias.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8900 Nr: 533-10.2008.811.0094

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Peres Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT, Prefeito Municipal 

de Tabaporã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:MT/12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 “Ex positis”, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados por Fabricio Peres Barreto em face do Município de 

Tabaporã/MT, nos autos da presente ação. Via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.4.Disposições 

FinaisCondeno o reclamante em custas e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento), a ser calculado com base no valor da causa, na 

forma do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, ficando, no entanto, suspensa a 

exigibilidade, ante a gratuidade deferida às fls. 08, com fundamento no art. 

98, §3º, do referido Diploma Legal.Uma vez preclusa a fase recursal, não 

havendo requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já 

autorizado o arquivamento do feito, com as baixas e anotações de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20727 Nr: 93-38.2013.811.0094

 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): Antônio Gonçalves de Souza

 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.: 30762 Nr: 402-83.2018.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES DA SILVA E HASHIMOTO DA SILVA 

LTDA - ME, Luiz Carlos Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Execução de Título Extrajudicial proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do 

Jurena em desfavor de Soares da Silva e Hashimoto da Silva Ltda –ME e 

Luiz Carlos Soares da Silva devidamente qualificadas nos autos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos necessários.

 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.

Cite-se a parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) 

sobre o valor da causa (art. 827 do CPC). No caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será 

reduzido pela metade (§ 1º, Art. 827 do CPC)

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação da parte executada e a segunda com o objetivo de promover a 

penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal de três (03) dias.

Citada a parte executada, o Srº 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 supra, 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 executada.

No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 688 de 706



Para o cumprimento do mandado observe-se às prerrogativas do artigo 

212, § 2º, do NCPC.

 Cite-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11579 Nr: 321-81.2011.811.0094

 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: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - 

OAB:5802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc.

 I – INTIME-SE a empresa nomeada como perita do juízo para que se 

manifeste quanto ao pleito de parcelamento dos honorários periciais, 

consoante postulado às fls. 118, mormente informando se concorda, isto 

no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Havendo concordância, INTIME-SE a parte autora para que dê início ao 

pagamento do respectivo montante objeto do parcelamento, bem como, 

INTIME-SE a empresa nomeada para que dê início aos trabalhos;

III – Caso contrário, tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10878 Nr: 506-56.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc.

Em atenção ao postulado de fls. 156. HOMOLOGO a desistência em 

relação à oitiva da vítima João Pereira dos Santos, e determino que 

permaneçam os autos aguardando o retorno das missivas expedidas às 

fls. 146 e fls. 150, com a finalidade de inquirição da testemunha João 

Aparecido da Silva.

 Com o cumprimento das aludidas missivas, DECLARO ENCERRADA a 

instrução processual, e determino a intimação das partes para 

apresentarem seus memoriais finais no prazo legal, iniciado pelo Ministério 

Público e, posteriormente, à defesa.

 Caso contrário, restando frustrada a tentativa de localização da 

testemunha nos endereços declinados nos autos, dê-se vistas ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30836 Nr: 439-13.2018.811.0094

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joari Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Boner, Vulgo "Leo"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de Notificação proposta por Joari Nogueira, em face de 

Sueli Boner e seu companheiro conhecido como Leo, em que o requerente 

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 o expressivo valor dos 

bens inventariados, tem-se, em um primeiro momento, elementos que 

demonstram a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

Contudo, na forma do dispositivo alhures transcrito, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos, cópia 

de holerite, declaração de imposto de rende e/ou outros documentos 

hábeis em comprovar a insuficiência de recursos para custear as custas 

e despesas processuais, 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 Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21147 Nr: 511-73.2013.811.0094

 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: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista o informado às fls. 139, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da 

testemunha de acusação Alzira Bial de Souza e, DECLARO ENCERRADA a 

instrução processual, via de consequência, determino a intimação das 

partes para apresentarem seus memoriais finais no prazo legal, iniciado 

pelo Ministério Público e, posteriormente, à defesa.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21792 Nr: 1156-98.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS, AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, ante a inércia do exequente JULGO EXTINTA a presente ação 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.Custas 

finais, caso houver, pela requerente, ficando suspensa a exigibilidade, 

ante a gratuidade deferida às fls. 30, sendo que deixo de condenar a 

parte em honorários ante a inexistência de contraditório.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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28223 Nr: 1081-20.2017.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campos & Marin Ltda, Clodoaldo José de Lima Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:MT/13.218-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT/3.056, 

Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B/MT

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTE os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, opostos por CAMPOS E MARIN LTDA e CLODOALDO JOSE 

DE LIMA CAMPOS em face de BANCO BRADESCO S/A, forte nas razões e 

fundamentos alhures consignados, resolvendo a lide com análise de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.4.Disposições FinaisEm face da sucumbência, CONDENO o 
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embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando, pois, em relação ao 

Requerente, suspensa a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 

98, §3°, do Código de Processo Civil.FIXO em 05 (cinco) URHs os 

honorários do D. Causídico nomeado para representar o embargante, de 

acordo com a Tabela XIV da OAB/MT, sendo assim, EXPEÇA-SE 

competente certidão.Preclusa a via recursal, certifique-se e não havendo 

requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já autorizado o 

arquivamento do feito com as baixas e anotações de praxe, além do 

translado de cópia da sentença para o feito principal.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8535 Nr: 175-45.2008.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C&ML, CJdLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 101/101-v.

 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.

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-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21771 Nr: 10518-70.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos.

Defiro o pedido ministerial de fls. 146, destarte proceda à busca de 

endereços das testemunhas Adriana e Juliano via BACENJUD e INFOJUD.

 Com o aporte da resposta, expeça-se carta precatória para suas 

inquirições. Sendo o endereço desta comarca, faça-me os autos 

conclusos para designação de audiência.

Certifique à Secretaria quanto ao cumprimento da carta precatória 

encaminhada ao Juízo de Sinop-MT para inquirições das testemunhas 

Kalita e Laudicéia (fl. 133).

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11005 Nr: 629-54.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Matias Pech

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Impulsino o presente feito, para intimação do réu, na pessoa de seu 

advogado de defesa, acerda da audiência designada na Comarca de 

Viamão-RS, para o dia 17/04/2018, ás 13h55min, conforme ofício de 

fls.144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21263 Nr: 629-49.2013.811.0094

 AÇÃO: Separação Consensual->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: RRP, MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção ao postulado de fls. 30/33, tem-se que assiste razão ao D. 

Causídico, eis que, embora a verba honorária foi fixada em data anterior, 

somente se tornou líquido e exigível após a determinação de expedição da 

competente certidão.

Ademais, o Provimento n.º 09/2017-CGJ, em seu art. 4º, §3º, dispõe que: 

“(...) § 3º. Na sentença o Juiz determinará a expedição de certidão em 

favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.”

Sendo assim, DETERMINO que a Sra. Gestora Judicial retifique-se o valor 

constante na certidão de fls. 29, expedindo, se for o caso, nova certidão 

em favor do D. Causídico, tornando sem efeito a certidão anterior, 

devendo ser o respectivo valor da certidão condizente com a data da sua 

expedição, momento em que se torna possível o credor promover a 

competente ação executiva.

Ultimada esta providência, nada mais sendo postulado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11013 Nr: 639-98.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Isotton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Ponzio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto a manifestação juntada pela parte executada às fls. 

63/68, sob pena de preclusão.

Após, transcorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 22029 Nr: 150-22.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Alves de Souza Rovari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Politécnica do Noroeste Ltda., 

Francisca Francineide Lopes Pereira da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rogério Mendes - 

OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selma Pinto de Arruda 

Guimarães - OAB:MT/3.749, Thiago D Heronville Pires - OAB:134511, 

Waléria Macedo Zago Dias - OAB:OAB/PA 16.616-B

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação das partes, na 

pessoa des seus advogados, para comparecer à audiência designada 

pelo Juízo Deprecado da oitava Vara Especializada da Comarca de 

Cuiabá/MT, para inquirição da testemunha Cecília Delgado, que se realizará 

no dia 26/04/2018, às 14h, conforme documento juntado aos autos às fls. 

233/234.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 2892 Nr: 633-67.2005.811.0094

 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: Agropecuária Macisa S/A, Robertson Ruas Baganha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Haroldo do Prado, Amauricio 

Francisco Bezerra, Agropecuária Macisa S/A, Delvane José Malveiro, 

Luciano Correia Lemos, Andréa Zampieri do Prado, JOCIMAR CAPITÂNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimas André Ribeiro - 

OAB:9935/MG, EDUARDO MARTINS RIBEIRO - OAB:, Élcio Lima do 

Prado - OAB:MT/4757, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A, 

Rômulo Maciel Camargos - OAB:37.818-MG, Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:MT/3.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1938/A, Otávio de Melo Annibal - OAB:SP/90.703

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória para a comarcas 

de Sorriso-MT via malote digital para as devidas providências. Códigos de 

rastreabilidade: 81120183278942.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 11495 Nr: 241-20.2011.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória para a comarca 

de Poá-SP via malote digital para as devidas providências. Código de 

rastreabilidade: 81120183278922.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 16947 Nr: 130-67.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS COZER, Irineu Cozer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LÚCIO DE 

LIMA - OAB:SP 206.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto a devolução das correspondências, para 

manifestação no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 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:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 10 dias quanto a certidão do 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48338 Nr: 753-19.2015.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIO COLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça, sob pena de devolução a origem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48861 Nr: 979-24.2015.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI, 

CARLOS ALBERTO COZER, MARLENE TIRLONI SCARSI, FERNANDO 

PEDRO SCARSI, Claudinei Carlos Pessatto, ADALBERTO TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LÚCIO DE 

LIMA - OAB:SP 206.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839, GÉRSON LUIS WERNER - OAB:MT 6298-A

 Impulsiono os autos para intimar a parte EXECUTADA, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50669 Nr: 1886-96.2015.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIO SOJA INDÚSTRIAS QUÍMICAS E BIOLÓGICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI - EPP, ADALBERTO 

TIRLONI, Alberto Tirloni, Claudimir Francisco Pessatto, Nelci Terezinha Tuni 

Tirloni, CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI, CARLOS ALBERTO 

COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Fernandes Réu - 

OAB:185631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça de citação de executados, sob pena de 

devolução a origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51864 Nr: 471-44.2016.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRIADERO LAS CALLANAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BELONI TRICHES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Jardim Matos - 

OAB:RS0087196, Ramiro Gigena Wrege - OAB:RS0090018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça, sob pena de devolução a origem, promova o 

recolhimento do complemento da diligência do Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 272,30 devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresente o comprovante de pagamento de diligência nos 
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autos, sob pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53180 Nr: 1168-65.2016.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antoni Jan Bobek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53861 Nr: 1534-07.2016.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Zanesco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Stieven Pinho Bedin - 

OAB:9433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça, sob pena de devolução a origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45203 Nr: 1182-20.2014.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI PEREIRA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifestar-se quanto ao 

andamento do ato deprecado, sob pena de devolução a origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40902 Nr: 1400-19.2012.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224, EDGAR BIOLCHI - OAB:OAB/MT 3536-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifestar-se quanto a certidão 

do Oficial de Justiça, sob pena de devolução a origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46261 Nr: 1947-88.2014.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LÚCIO DE 

LIMA - OAB:SP 206.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto a manutenção dos valores periciais, pelo perito judicial, no prazo 

de 30 dias, sob pena de devolução a origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55024 Nr: 2159-41.2016.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABMAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB, SdS, LB, VFB, KLSB, EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:MT 17.824-0, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:OAB/MT 5425-B, 

MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT 11229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias de andamento ao ato 

deprecado, sob pena de devolução a origem, promova o recolhimento do 

complemento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 308,00 

devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresente o comprovante de pagamento de diligência nos autos, sob pena 

de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55457 Nr: 2401-97.2016.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOR ANTONIO PAZINATO, MARIA PEZZINI 

PAZINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias promova o recolhimento do 

complemento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,80 

devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresente o comprovante de pagamento de diligência nos autos, sob pena 

de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55882 Nr: 57-12.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Vicente Girardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça, sob pena de devolução a origem, promova o 

recolhimento do complemento da diligência do Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 117,70 devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresente o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, sob pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55976 Nr: 110-90.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Fernando Vialle - 

OAB:5965/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 
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procurador, para que no prazo de 30 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça, sob pena de devolução a origem, promova o 

recolhimento do complemento da diligência do Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 893,40 devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresente o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, sob pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 56711 Nr: 477-17.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO 

OESTE CATARINENSE - UNIMED CHAPECÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI LUIS STEFFANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Maria Marques 

Menezes - OAB:SC/23870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça, sob pena de devolução a origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57562 Nr: 931-94.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLLO, CEILA DAUZACKER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça, sob pena de devolução a origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57630 Nr: 968-24.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOULHOSA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MIGUEL DIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OA B : O A B / M T  4 6 1 3 ,  V a l t e r l e i  C r i s t i i a n o  M i q u e l i n  - 

OAB:OAB/MT-14.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifestar-se nos autos 

deprecados, sob pena de devolução a origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58506 Nr: 1446-32.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU BOBEK, Lizandra Zanini Bobek, Antoni 

Jan Bobek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça, sob pena de devolução a origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59297 Nr: 1914-93.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUIS WERNER - OAB:MT 

6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça, sob pena de devolução a origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61026 Nr: 2986-18.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA QUÍMICA KIMBERLIT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COGA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, ANDRE 

HENRIQUE GALVAN, LEANDRO GALVAN, GIOVANA PICCINI GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado.

 Não havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra. Com o comprovante 

juntado aos autos, dê-se o devido cumprimento, servindo a presente de 

mandado e ao final alcançada a finalidade ou certificada a impossibilidade 

de fazê-lo, com as cautelas legais, devolva a origem. Atentando ainda 

que, se o Sr(a). Oficial(a) certificar que o intimando possui domicílio certo 

noutra Comarca, ante a natureza itinerante da deprecata, encaminhe-se e 

informe a origem. Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54236 Nr: 1761-94.2016.811.0108

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCeRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55314 Nr: 2320-51.2016.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:MT 18.673-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24693 Nr: 969-53.2010.811.0108
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25578 Nr: 182-87.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Detoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45930 Nr: 1724-38.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. A. DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Goulart Neto, DENISE TEREZINHA 

FANTINATO, Eloi Toniolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57562 Nr: 931-94.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLLO, CEILA DAUZACKER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 2,18 o km rodado da 

sede desta Comarca até o local para cumprimento, calculando-se ida e 

volta, acrescendo-se após, o valor de R$ 54,30 se distar mais de 30 km 

ida e volta, entretanto se distar menos de 30km (ida e volta), acrescer o 

valor R$ 1,90 ao km, na conta corrente de titularidade da Comarca de 

Tapurah, agência 4009-6, c/c 9.842-6, Banco do Brasil, CNPJ 

07.355.578/0001-00, devendo referido pagamento ser comprovado nos 

autos através da via original do comprovante de depósito/transferência ou 

por peticionamento eletrônico – PEA, não podendo ser comprovante de 

entrega de envelope ou depósito de cheque, bem como não podendo ser 

transmitido via fac-símile, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43555 Nr: 2500-72.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AS, AES, MCMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 47537 Nr: 285-55.2015.811.0108

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE ALVES CAMELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:MT/21.503

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 49616 Nr: 1380-23.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelio Rohsler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 CERTIFICO E DOU FÉ, que o recurso de apelação é tempestivo, razão pela 

qual impulsiono os autos para promover a intimação da parte requerida, 

por seu procurador, para no prazo de 15 dias apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 40591 Nr: 1065-97.2012.811.0108

 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: Jose Bolsonello Bressan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Piva - OAB:OAB/MT 

9988

 CERTIFICO que o recurso de apelação é tempestivo, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte embargante, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 45351 Nr: 1308-70.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEOPLASTIC EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MAURICIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Martins Dutra - 

OAB:RS0069677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que não consta nos autos informação, quanto a pagamento, 

nomeação de bens a penhora ou embargos a execução, razão pela qual 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 15 dias informe se os executados 

citados efetuaram o pagamento ou não. Na hipótese de não ter ocorrido à 

quitação do débito, promovo a intimação da parte autora, para requerer o 

que entender de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, quando 

deverá recolher a diligência do Oficial de Justiça para tanto acessar o CPD 

– Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site 

do Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, ou custas de envio de carta precatória se for o caso, 

a fim de que seja dado cumprimento ao ato penhora e avaliação de bens, 

além de apresentar a planilha de cálculo atualizada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48633 Nr: 881-39.2015.811.0108

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRB, JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 Vistos e examinados.

Trata-se de pedido de suspensão de poder familiar, movido pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face de JOÃO CARVALHO e 

GIRLENE RODRIGUES BORGES, ambos qualificados nos autos, em relação 

ao filho JOÃO VICTOR BORGES CARVALHO, nascido em 17 de abril de 

2006. Em suma, consta da inicial que João Victor Borges Carvalho foi 

submetido à abrigamento provisório, vez que vítima de maus tratos, tendo 

como autores o genitor e a madrasta, além de ter sido colocado em 

situação de risco pela genitora na cidade de Nobres – MT. Detacou o 

Ministério Público que, diante do descumprimento do dever de cuidado e 

proteção em relação ao filho, a suspensão do poder familiar de João 

Carvalho e Girlene Rodrigues Borges seria a melhor medida, inclusive com 

a permanência do infante na instituição de acolhimento. Juntou 

documentos (fls. 18/80).

No decorrer do procedimento, a tia Vera Lúcia Borges do Nascimento e a 

genitora requereram a guarda do infante (fls. 81/91), sendo que a decisão 

inicial de conteúdo positivo de fls. 92/94, e verso, houve por bem 

suspender o poder familiar liminarmente e aplicar a medida protetiva de 

acolhimento temporário do menor no Lar Transitório “Meu Lar”.

Contestando, a ré Girlene Rodrigues Borges refutou os fatos alegados na 

petição inicial e requereu a guarda unilateral do filho, bem como a 

improcedência da demanda instaurada (fls. 118/122). Juntou procuração e 

documentos (fls. 123/132).

Por sua vez, via Defensoria Pública, o réu João Carvalho bateu pelo 

descabimento do pedido, ao argumento de que, embora inicialmente a 

lesão causada no rosto do infante tenha parecido de grande monta e 

gravidade, o fato tratou de episódio isolado com gravidade inferior ao 

tratado nos autos. Disse que ama o filho e detém boa convivência, 

desenjando o retorno do infante para o seu lar. Requereu a concessão de 

tutela antecipada e a improcedência da demanda. Juntou documento (fl. 

151).

Instado, o MPE lançou manifestação favorável ao deferimento parcial da 

tutela antecipada (fls. 152/154).

Entretanto, designada audiência de instrução (fls. 155/158), após a 

anexação dos estudos psicossociais (fls. 161/164 e 167/169), na referida 

solenidade determinou-se a reintegração do infante ao lar paterno, e 

consequente submissão da família à medida de proteção conssitente em 

orientação, apoio e acompanhamento por equipe insterdisciplinar (fls. 

170/181).

Laudos psicossociais (fls. 189, 191, 192, 195/198).

Alegações finais escritas (fls. 199/203).

Vieram os autos conclusos.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, é importante ter em conta, que “as normas processuais 

novas aplicam-se aos processos pendentes” (arts. 14 e 1.046, NCPC)

(“Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, 

Parte Geral e Processo de Conhecimento, Fredie Didier Jr. 17ª. ed. - 

Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 56”).

Nessa linha, o presente pedido já sob a regência do Novo Código de 

Processo Civil comporta julgamento, mormente encerrada a instrução 

processual e o contido nas alegações finais escritas.

A propósito, os denodados autores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e 

Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, 

Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e 

Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 

(Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. 

Juspodivm, p. 316, proclamam que “o art. 371 do CPC exige que o 

magistrado, na apreciação da prova, justifique o seu convencimento” e 

“essa necessidade de justificação tem o papel essencial de racionalizar a 

valoração dos elementos de prova, com uma análise judicial não 

meramente discricionária, subjetiva ou pessoal, senão adequada e 

ponderadamente motivada”.

Do que ressai do caderno processual o pedido é improcedente.

Como bem ponderou o membro do Ministério Público em alegações finais 

escritas (fls. 199/e verso), embora tenha ocorrido, de fato, as agressões 

físicas ao menor João Victor Borges Carvalho, não foram graves ao ponto 

de comprometer a saúde e os vínculos familiares/afetivos entre os 

envolvidos.

A família onde vive o menor João Victor Borges Carvalho é composta pelo 

pai, João Carvalho, a madrasta Andréia e as irmãs Rebeka e Sophia.

 E ao que tudo indica, o ambiente familiar em que está inserido o menor 

João Victor Borges Carvalho é harmônico.

Nesse particular, dentre os vários estudos psicossociais realizados com o 

menor e sua família, destaco os excertos (fls. 189 e 191): “(...)Através da 

visita técnica domiciliar realizada pudemos constatar que João Victor está 

sendo bem cuidado, que tem um bom relacionamento com o pai e a 

madrasta. O menino nos pareceu bem de saúde, alegre e feliz por ter 

voltado para casa”(...)Através da visita técnica domiciliar realizada 

pudemos constatar que João Victor está muito bem e saudável, que 

engordou, que tem um bom relacionamento com todos da família. O menino 

está aparentemente muito alegre e brincalhão, sinal que está feliz”.

 A proval oral produzida sob o crivo do contraditório, também demonstra 

que o melhor para o menor João Victor é permanecer com o pai.

 Adréia Laurentino de Souza, ouvida como informante (CD-ROM fl. 182), 

declarou que o relacionamento com o enteado João Victor é bom e que 

nunca bateu para machucar, apenas o corrigia quando fazia algo errado. 

Disse, ainda, que gosta muito de João Victor.

A testemunha Eliane Ferreira da Silva, devidamente compromissada, 

professora do estabelecimento de ensino onde João Victor estudava, 

ouvida em juízo (CD-ROM fl. 182), destacou que genitora do menor 

concordou com o retorno do filho para casa do pai.

A requerida e genitora de João Victor, também ouvida em juízo (CD-ROM fl. 

182), ressaltou que o filho permaneceu em sua residência na cidade de 

Nobres – MT, por um período de tempo, mas que preferiu ficar com o pai, 

pois tinha mais liberdade.

 Helena Araújo e Silva, ouvida em juízo (CD-ROM fl. 182), testemunha 

compromissada, em que pese ter anunciado que recebeu uma denúncia 

na escola onde João Victor estudava, sobre a agressão física promovida 

pela madrasta, declarou que ele, quando indagado sobre a convivência 

com a mãe, relatou que ela não cuidava dele direito e que o deixava sem 

comida. Não bastasse, disse que quando a mãe deixava a residência, o tio 

comparecia até o local onde estava e abusava dele sexualmente.

João Victor Borges Carvalho, ouvido em juízo (CD-ROM fl. 182), informou 

que ao tempo do acolhimento institucional sua mãe o visitou apenas duas 

vezes, ao passo que o pai comparecia todos os sábados. Ainda, disse 

que foi abusado sexualmente pelo tio na casa da mãe e que quando veio 

passar o dia dos pais decidiu ficar com o pai, apesar de ter afirmado que 

ele e a madrasta o batiam sempre que ela fazia algo errado.

Por sua vez, o requerido João Carvalho, pai do menor João Victor, em 

juízo (CD-ROM fl. 182), declarou que soube através de outros sobre o 

abuso sexual, e que a mãe não dispensava os cuidados necessários 

quando ele morava com ela. Asseverou que não maltratava seu filho e que 
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sentia muito a falta do filho; inclusive ficou sem comer diversos dias.

A testemunha Rosimeire Amaro Alves dos Santos, ouvida em juízo 

(CD-ROM fl. 182), coordenadora da “Casa Lar”, afirmou que o menor, 

quando em conversa com ela, alegou ter sofrido o abuso sexual no 

período em que morava com a mãe em Nobres – MT. Ressaltou que o 

menor tem pouco contato com a mãe e que durante o abrigamento, ao 

tempo das visitas, demonstrava afeto pelo pai e madrasta.

Wânia Roseli Dutra Rodero, testemunha devidamente compromissada, 

psicóloga do CREAS, ouvida em juízo (CD-ROM fl. 182), destacou que 

durante os atendimentos, o menor apresentou melhoria em seu estado 

psíquico e relatou preferir ficar com o pai.

Logo, conforme o acima expedindo, o menor João Victor Borges Carvalho, 

encontra no lar paterno o ambiente mais favorável ao seu 

desenvolvimento, não sendo crível a suspensão do poder familiar.

Diante de todo o exposto, e de tudo mais que dos autos consta, dos 

dispositivos legais e dos princípios gerais do direito atinentes, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito da 

demanda, na forma do Art. 487, inciso I, do NCPC e revogo a liminar de flS. 

92/94, e verso.

Deixo de condenar o autor em honorários advocatícios e custas, eis que a 

ação foi ajuizada pelo Ministério Público.

Em nome do Princípio da Proteção Integral à criança, determino que e 

equipe muldisciplinar do juízo continue com o acompanhamento do menor e 

seu núcleo familiar.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos.

Tapurah/MT, 24 de agosto de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 9967 Nr: 179-16.2003.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargill Agrícola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA ANINHA NOVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Judson Gomes da Silva Bastos 

- OAB:, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Ribeiro Andrade - 

OAB:11.427 B, Nelson Frederico Kunze Pinto - OAB:MT0009297

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao teor da 

petição a fl. 363, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53039 Nr: 1100-18.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INBRANDS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA MAGNANI TIRLONI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Marcelo Gregolin Sampaio 

- OAB:SP 317.046, DOUGLAS ALVES VILELA - OAB:SP/264.173, 

Rosely Cristina Marques Cruz - OAB:SP 178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese o teor do petitório (fls. 57/62), inviável se mostra a 

homologação do acordo, porquanto ausente a assinatura de umas das 

partes envolvidas, ou de seu advogado; no caso a parte exequente.

Intime-se a exequente a fim de suprir a falta verificada, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos para as deliberações pertinentes.

 Às providências.

 Tapurah/MT, 24 de agosto de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 49598 Nr: 1367-24.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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): A.W.R. Construtora Ltda ME, WILLIAN 

ANDERSON KRAUSE, Roberto Antônio Krause

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto a 

certidão negativa de citação dos requeridos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58942 Nr: 1686-21.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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): Anilson Antonio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51153 Nr: 127-63.2016.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n.º 127-63.2016.811.0108

Código n.º 51153

Vara Única

S E N T E N Ç A

 Vistos e examinados.

Trata-se de Acordo Extrajudicial, formulado perante a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso, firmado entre Robson Santana de Almeida e 

Simone Marques Pininga, e cuja homologação requereram nos termos 

acordados às fls. 18/19.

Com a inicial vieram os documentos às fls. 05/14.

Instado a manifestar-se, o Promotor de Justiça com atribuições nesta 

Comarca manifestou-se favorável a homologação do acordo.

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste extrajudicial.

Pelo exposto, em consonância com o parecer Ministerial e com 

fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do NCPC, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

extrajudicial celebrado entre Robson Santana de Almeida e Simone 

Marques Pininga.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Expeça-se Termo de Guarda Compartilhada, se for o caso.

Isentos de custas processuais por serem hipossuficientes na forma da 

Lei.

Após, arquivem-se os autos, com anotações e baixa nos registros.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MPE e à Defensoria Pública.

Às providências.

 Tapurah/MT, 18 de agosto de 2016.

Laura Dorilêo Cândido
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49616 Nr: 1380-23.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelio Rohsler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da presente Ação Civil Pública Ambiental 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de 

NELIO ROHSLES, para a)determinar que o réu recupere a área degradada, 

apresentando na SEMA, no prazo de 120 (cento e vinte dias), Projeto de 

Recuperação de Área Degradada (PRAD), devendo ser desenvolvido no 

lapso temporal indicado pela SEMA e acompanhado por este 

órgão;b)condenar o réu ao pagamento de indenização pelo dano ambiental 

extrapatrimonial no valor de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta 

reais)em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente.Condeno o réu ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na 

forma do artigo 85, §2º, do Novo de Código de Processo Civil, devendo 

este valor ser depositado em favor do Fundo Estadual de Apoio ao 

Ministério Público/MT, criado pela Lei Estadual nº 7.167/99.Sem custas. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao MPE.Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e cumprido todas as deliberações pendentes, ao 

arquivo, observando-se as normas previstas na CNGC/MT.Às 

providências.Tapurah/MT, 27 de março de 2017.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57109 Nr: 683-31.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan José Saggin, AGRÍCOLA CERES 

INDUSTRIA DE CEREAIS E ARMAZEN LTDA, SECRETARIA DE ESTADO DE 

INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, Juliana Gonçalves Regis Toscano Sales Fonte - 

OAB:MG 111321, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:MT 18.870-O

 CERTIFICO E DOU FÉ, que as contestações são tempestivas, razão pela 

qual impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação 

as contestações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59143 Nr: 1000633-32.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selvino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:MT/15025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante das informações apresentadas dando conta de que o (a) autor (a) 

não possui condições econômicas para arcar com custas e taxas 

judiciárias defiro provisoriamente a gratuidade processual.

Dando prosseguimento ao feito:

Tendo em vista a litigiosidade que impera em casos tais, desnecessária, 

nesse momento, a designação de audiência de conciliação.

Cite-se a parte ré, por carta com AR, para contestar no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 335 do NCPC, sob pena, não o fazendo, 

ser considerada revel (art. 344 do NCPC).

Voltando o AR negativo, cite-se por oficial de justiça.

Apresentada contestação, a parte autora deve ser intimada para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os arts. 350 e 351 do 

NCPC, podendo esta corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC.

Requisite-se realização de exame pericial ao Instituto Médico Legal – IML, 

acompanhando, no cartório, o agendamento, realização da perícia e 

entrega do laudo num prazo razoável.

Com a entrega do laudo, digam as partes em 15 dias.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências.

 Tapurah/MT, 25 de agosto de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 43092 Nr: 2064-16.2013.811.0108

 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: MAGDA CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MENDES, DIOGO MERTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 CERTIFICO E DOU FÉ, que o recurso de apelação é tempestivo, razão pela 

qual impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 40620 Nr: 1096-20.2012.811.0108

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilário Juchen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, Heber Pereira Bastos - OAB:MT 13.698

 Impulsiono os autos para intimação do procurador do réu para no prazo 

de 05 comprovar o cumprimento da prestação pecuniária, bem como a 

apresentação do substabelecimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62464 Nr: 707-25.2018.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirlei Maria Baretta Tacca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Tacca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 12409-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 707-25.2018.811.0108 (Código: 62464)Requerente: Dirlei 

Maria Baretta TaccaRequerido: Osmar TaccaVistos,(...)Assim, como o "o 

valor da causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a 

ser obtido no feito" (AgRg no Ag nº 976242/RS – STJ), promova a autora a 

correção da pretensão, para adequá-la, ao menos aproximadamente, ao 

que efetivamente pretende com a demanda, isto é, valorando a causa pela 

quantia correspondente à meação dos bens pertencentes ao patrimônio 

do casal somada a doze prestações alimentícias mensais que busca 

alcançar.Procedida a retificação, que deverá ser feita no prazo de 5 dias, 

pena de arbitramento pelo juízo (art. 292, § 3º do NCPC), promova-se a 

complementação das custas, no prazo de lei, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do NCPC).Se corrigida a peça inicial e promovido o 

pagamentos das custas complementares, conclusos para análise do 

pedido de tutela provisória e designação de audiência de conciliação. 

Caso omissa a autora, conclusos para arbitramento do valor da causa e 
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decurso do prazo para recolhimento sob as penas já 

explicitadas.Publique-se. Às providências. Tapurah (MT), 22 de março de 

2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 27150 Nr: 172-09.2012.811.0108

 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: Altiva Falcão Prestes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para manifestação quanto ao Oficio encaminhado pela Gerencia Executiva 

do INSS, no prazo de 15 dias.

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL N.º 004/2018-DF - O Excelentíssimo Senhor Doutor FERNANDO 

KENDI ISHIKAWA, Juiz de Direito em Substituição Legal, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o GABARITO PRELIMINAR do TESTE 

SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, conforme segue 

abaixo

* O Edital n° 004/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 38569 Nr: 1130-35.2010.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

MARANGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324 OAB/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora/exequente para manifestar-se, acerca do(s) documento(s)

(Exceção de Executividade) juntado(s) á(s) fls.94-106, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51748 Nr: 438-31.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA GARGIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

(AMERICANAS.COM)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS IDESES - OAB:98.749 

OAB/RJ

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para manifestar-se acerca do(s) documento(s) juntado(s) 

á(s) fls. 133-134, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33064 Nr: 560-88.2006.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR JOSE FERNANDES ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARTINS - 

OAB:12555/MT, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 13911, 

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 6.882, 

RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente que intimo a 

defesa do réu, acerca da audiência para inquirição da testemunha Neusa 

Pfleger , designada para dia 12/04/2018, ás 13:45horas, na Comarca de 

Ituporanga/SC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62557 Nr: 1390-68.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDMAR RODRIGUES TERRAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal, 

e, por consequência, CONDENO o acusado SIDMAR RODRIGUES TERRAS 

DOS SANTOS por infração ao art. 180, “caput”, do Código Penal, art. 12 da 

Lei 10.826/03 e art. 28, “caput”, da Lei 11.343/06.IV - DOSIMETRIA DA 

PENA.... restando definitiva naqueles termos, em a) Receptação: 01 (um) 

ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (dez) dias-multa; b) 

Posse irregular de munição de uso permitido: 01 ano de detenção e 

pagamento de 10 (dez) dias-multa; c) Posse de droga para consumo 

pessoal: advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à 

comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso 

educativo pelo prazo de 01 (um) mês... fixo o valor do dia-multa no mínimo 

legal... estabeleço o REGIME ABERTO para início de cumprimento da 

reprimenda,...substituição da corporal por restritiva de direitos e multa, 

consistentes em: a) Receptação: prestação de serviços à comunidade, 

pelo mesmo lapso daquela, em benefício de entidade pública ou privada 

com destinação social e pagamento de outros 10 (dez) dias-multa; b) 

Posse irregular de munição de uso permitido: prestação de serviços à 

comunidade, pelo mesmo lapso daquela, em benefício de entidade pública 

ou privada com destinação social; c) Posse de droga para consumo 

pessoal: sem efeito porque as penas principais são da mesma espécie 

das aqui fixadas.V - DISPOSIÇÕES FINAIS O réu poderá apelar em 

liberdade...Todavia, a fim de se evitar a prática de outras infrações penais, 

é de se aplicar, mediante compromisso, medidas cautelares diversas da 

mais gravosa até o início do desconto provisório ou definitivo da pena, 

previstas no art. 319, incisos I, II, IV e V, do CPP....Deixo, outrossim, de 

condená-lo ao pagamento de valor mínimo de indenização civil, pois que a 

vítima da receptação recuperou os bens subtraídos e pelo fato de os 

demais delitos se tratarem de crimes vagos.... sirva-se a presente decisão 

como OFÍCIO, MANDADO, CARTA PRECATÓRIA e ALVARÁ DE SOLTURA, 

se por outro motivo o autuado não estiver preso...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53792 Nr: 776-68.2014.811.0085

 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: LAIDE SILVA DOS SANTOS, WILSON ALVES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJANIRA SILVA DOS SANTOS, DENIRA 

ALVES DOS SANTOS, ORAIDES SILVA DOS SANTOS - ESPÓLIO, 

ROGERIO DOS SANTOS SOARES, ARGEMIRO SILVA DOS SANTOS, 

ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS, PRISCILA LOBO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO
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Certifico nos termos da legislação vigente, que decorreu o prazo solicitado 

pela parte autora de suspensão do feito deferido às fls. 56.

Certifico ainda que neste ato impulsiono os presentes autos para 

INTIMAÇÃO da parte requerente acerca da decisão de fls. 56, adiante 

transcrita: "...Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, intime-se a 

inventariante para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 dias. 

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53114 Nr: 301-15.2014.811.0085

 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: ADILSON JOSÉ MILESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILAVET SAÚDE ANIMAL LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RONALDO MARTINS 

HAEFFNER - OAB:OAB/SC 6953, RUTE AGUIAR SILVA HAEFFNER - 

OAB:OAB/SC 15965

 Certifico nos termos da Lei nº 5.869/73, que a parte requerida citada via 

carta com recebimento de AR (fls. 03 e 41-verso) apresentou a 

CONTESTAÇÃO acostada às fls. 42-68, INTENPESTIVAMENTE, bem como 

a parte requerida intimada mediante carga dos autos (fls. 02) protocolada 

em 17.12.2014 (fls. 69), apresentou a IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

acostada às fls. 69-76, TEMPESTIVAMENTE.

Certifico ainda, que neste ato impulsiono os presentes autos para 

INTIMAÇÃO da parte rerquerida acerca da decisão acostada às fls. 78 a 

seguir transcrita: "...Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o 

silêncio pela inexistência. Na mesma oportunidade, considerando as 

modificações trazidas com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

deverão as partes manifestar se tem interesse na tentativa de conciliação. 

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado. No 

mais, certifique-se Sr. Gestor Judiciário sobre a tempestividade da 

contestação de mérito, bem como da respectiva impugnação. Cumpra-se. 

Às providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52476 Nr: 1130-30.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NERI ELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16691/A, RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA 

DE FARIAS - OAB:17486/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico que neste ato impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO 

das partes para que no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste acerca 

dos documentos acostados às fls. 98-101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58789 Nr: 816-79.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que transcorreu 

o prazo requerido pela parte Autora/Requerente.

Certifico ainda, que neste ato impulsiono os presentes autos para 

INTIMAÇÃO da parte REQUERERENTE acerca da decisão de fls. 20, a 

seguir transcrita. "...Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, intime-se a 

parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 dias. Às 

providências."

Publicado no DJE nº _____ em ___/___/____.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53870 Nr: 841-63.2014.811.0085

 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: IRANI ROSA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA ROSA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 841-63.2014.811.0085 -Código 53870

 ESPÉCIE: Interdição->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: IRANI ROSA COELHO

PARTE REQUERIDA: SONIA ROSA COELHO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/08/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 1.500,00

O(A) Doutor(a) Jean Paulo Leão Rufino, Juiz(a) de Direito da Comarca de 

Terra Nova do Norte/MT, na forma da lei etc. e

F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, foi decretada a interdição de Sonia Rosa 

Coelho declarando sua incapacidade relativa nos termos do art. 4º, III, do 

Código Civil, para exercer pessoalmente atos ou certos atos da vida civil, 

nomeando como sua Curadora definitiva Irani Rosa Coelho, tendo como 

causa da interdição deficiência mental, cognitiva congênita, DÉFICIT 

COGNITIVO, nos termos da sentença proferida nos autos às fls. 46, 

abaixo transcrito o dispositivo legal.

SENTENÇA: "...Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECRETAR a interdição de 

Sônia Rosa Coelho, assim o faço com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

declarando-a relativamente incapaz e nomeando como curadora definitiva 

Irani Rosa Coelho, devidamente qualificada. Inscreva-se a presente 

sentença de interdição no Cartório de Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 dias, devendo constar no edital o nome do interdito e de 

seu curador, a causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos 

termos do art. 755, §3º do NCPC e art. 9º, III, do Código Civil. Transitada em 

julgado, expeça-se mandado de inscrição, publique-se na Imprensa Oficial 

por 03(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. P.R.I.C. CIÊNCIA ao 

MPE."

Eu, Carla Graciela Garcia, Técnica Judiciária, digitei.

 Terra Nova do Norte - MT, 13 de março de 2018.

Aline Schorro

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64032 Nr: 334-87.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGSdS, EBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio de Sá Pereira - 

OAB:5286-B/MT

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 

21.05.2018, às 13h30min, para oitiva da testemunha Reginaldo Ferreira 

Gomes, que poderá ser localizado na Auto Elétrica Tucano, nesta urbe, 

conforme termo de audiência de fls. 102.

Cadastrem-se os Advogados de Defesa no Sistema Apolo para que 

recebam intimação em seu nome.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55255 Nr: 91-51.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Neto Maciel Aranha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333, Edson Oliveira Souza Junior - OAB:18.255-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas Ao Advogado do Réu para 

ciência da decisão, fls. 273, que manteve a Sentença de pronúnica, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28004 Nr: 687-45.2009.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci Profeta da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B/MT, Fernando Cesar Lopes Piva - 

OAB:9715-B, Max Delis de Queiroz - OAB:16.802-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado do Réu para, 

no prazo legal, apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60460 Nr: 212-11.2017.811.0077

 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: RR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOPR, ARR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DEBORA SMERDECK PIOTTO, para devolução 

dos autos nº 212-11.2017.811.0077, Protocolo 60460, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59983 Nr: 1-72.2017.811.0077

 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): Devacir Aparecido Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B

 [...]Considerando as recentes alterações legislativas no que atine às 

normas do Dec. Lei nº 911/69, bem como diante do entendimento pacífico 

da jurisprudência acerca do tema, a restituição do bem apreendido livre de 

ônus somente se dará mediante pagamento da integralidade do débito 

remanescente, não sendo possível o pagamento somente das parcelas 

vencidas, nos termo do art. 3º, §2º do referido dispositivo legal, alterado 

pela Lei 10.931/04.Nesse sentido:(STJ. AgRg no REsp 1421452/RS. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL nº 2013/0392604-0. Rel. 

Ministro MARCO BUZZI. T4 - QUARTA TURMA. Data de Julgamento: 

06/05/2014. Data de Publicação: DJe 14/05/2014.) AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA 

FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM 

ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1. Com advento da Lei n. 

10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no art. 

3º, §3º, do DL. 911/69. A nova sistemática legal determina o pagamento da 

integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias da 

execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus. Precedentes. 

2. Agravo regimental desprovido. (g.n) (TJ-MG - AI: 10239130006384001 

MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 20/03/2014, Câmaras 

Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2014) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGA DA MORA 

- INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - ART. 3º, § 2º DO DECRETO-LEI 911/69. A 

purga da mora na ação de busca e apreensão deve se dar pelo 

pagamento da integralidade da dívida, segundo os valores apresentados 

pelo credor na inicial, tal como determina o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei 

911/69, não sendo possível o pagamento somente das parcelas vencidas. 

V.V EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - BUSCA 

E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - QUITAÇÃO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA VENCIDA - INTELIGENCIA - ART. 3º, § 2ºDEC. 

LEI 911/69 [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 21304 Nr: 920-18.2004.811.0077

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Petronilha Pachori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Silva Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT, Vanderval Queiroz Vieira Júnior - OAB:7875-B -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/mt

 Vistos, etc.

Vista às partes sobre mandado cumprido e documentos juntados pela 

parte executada, no prazo de cinco dias.

Após, conclusos para decisão acerca da alegação de impenhorabilidade 

do bem de família.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27922 Nr: 600-89.2009.811.0077

 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): Leôncio Antonio de Souza, Aristeu Antonio de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

JUNTE-SE AOS AUTOS A PETIÇÃO PROTOCOLADA NO PEA.

Determino a suspensão da presente execução, bem como de seu prazo 

prescricional, até 27/12/2018, com fundamento no art. 10 da Lei 

13.340/2016, com a redação dada pela Lei 13.606/2018.

Aguarde-se no arquivo provisório, devendo a Secretaria agendar alarme 

no Apolo para desarquivamento na data oportuna.

Vencido o prazo, vista à parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25334 Nr: 678-54.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto de Barros, Silvio Elisio Ballerini Junior, 

Deize Coelho de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Márcia Franzon de 

Azevedo - OAB:3581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 Vistos, etc.

Vista ao exequente sobre exceção de pré-executividade, pelo prazo de 

dez dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 700 de 706



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61360 Nr: 688-49.2017.811.0077

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djhonatan Ricardo Nascimento Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DJHONATAN RICARDO NASCIMENTO SILVA, qualificado nos autos, 

propôs a presente ação cautelar de produção antecipada de provas (art. 

381/382 do CPC), em desfavor de MUNICÍPIO DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE/MT, qualificado nos autos, objetivando a produção 

das provas mencionadas na inicial.

Citada a parte ré, foram produzidas as provas requeridas pela parte 

autora, na forma da lei processual vigente, inexistindo qualquer vício ou 

nulidade na sua produção.

Conforme o art. 382, §2º, do CPC, na cautelar de produção antecipada de 

provas “o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do 

fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas”, cabendo-lhe tão 

somente atestar a regularidade da produção da prova.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, atestando a 

regularidade da produção das provas requeridas, com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade em razão da justiça 

gratuita.

Sem honorários advocatícios.

P.R.I. e, após o trânsito em julgado, os autos permanecerão em cartório 

durante 1 (um) mês para extração de cópias e certidões pelos 

interessados.

Findo o prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida, na 

forma do art. 383 do CPC, dando-se baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52671 Nr: 848-16.2013.811.0077

 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: Edir Luciano Martins Manzano, Cunhatay Agropastoril 

Ltda - Epp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Motta da Silva, Gilberto Motta 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Arruda dos Santos - 

OAB:14.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Duque dos Santos - 

OAB:14.234 OAB/MT, Valéria Castilho Munhoz Vivan - OAB:5956 MT

 Vistos, etc.

Vista ao exequente sobre impugnação ao cumprimento de sentença, no 

prazo de 15 dias.

Após, conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50269 Nr: 73-35.2012.811.0077

 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: BB Leasing S.A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcindo Aiardes-ME, Alcindo Aiardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Em analogia ao disposto no art. 3º, §9º, do Dec. Lei 911/69, procedi à 

restrição de circulação do veículo no sitema RENAJUD.

2- Expeça-se carta precatória para cumprimento do mandado de 

reintegração de posse e citação dos réus, no endereço fornecido pela 

parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62726 Nr: 1340-66.2017.811.0077

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Silva Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Vistos, etc.

BANCO FINASA S/A, qualificado nos autos, propôs a presente ação de 

busca e apreensão de veículo (Decreto-Lei 911/69), em desfavor de 

WANDERSON SILVA MENDES, qualificado nos autos, objetivando a busca 

e apreensão do veículo descrito na inicial, adquirido pelo réu por meio de 

contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Deferida a liminar, apreendido o veículo e citado o réu, este efetuou a 

purga da mora, no prazo legal, depositando o valor integral da dívida, 

reconhecendo assim a procedência do pedido inicial, conforme 

concordância expressa do credor.

O veículo foi restituído livre de ônus ao réu, revogando-se a liminar outrora 

deferida, baixando-se a restrição no RENAJUD.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, declarando a 

rescisão/quitação do contrato firmado entre as partes, com fundamento no 

art. 487, III, a, do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça 

gratuita.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento dos valores 

depositados nos autos.

P.R.I. e, após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62726 Nr: 1340-66.2017.811.0077

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Silva Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Banco Bradesco Financiamentos ajuizou a presente ação de busca e 

apreensão em face de Wanderson Silva Mendes aduzindo que com este 

firmou o contrato de financiamento para aquisição de bem, garantido por 

alienação fiduciária.

Afirma, ainda, que o réu não honrou os pagamentos, sendo notificado 

extrajudicialmente e assim constituído em mora, o que levou o autor a pedir 

a busca e apreensão do bem descrito inicialmente. Com a petição inicial 

vieram os documentos visando sua instrução. É o relatório. Decido.

Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz 

em seu bojo o pacto de alienação fiduciária, autorizando dessa maneira a 

busca e apreensão do bem. Por sua vez, o réu se encontra constituído em 

mora por força da notificação extrajudicial (fls. 14), não tendo tomado 

nenhuma providência para acertar o débito.

 Assim, os requisitos previstos no Decreto-lei 911/69 se encontram 

preenchidos, razão porque defiro, liminarmente, a medida e determino a 

expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o Veículo 

da marca HONDA, modelo CITY LX, 1.5, 16V, AT FLEX 4P, ano de 

fabricação/modelo 2009/2010, cor preta, placa JYP-4152, chassi 

93HGM2620AZ112427, com o autor ou nas mãos de quem este indicar.

Executada a liminar, cite-se o réu para, em 15 (quinze) dias, contestar, ou, 

realizar o pagamento do débito de acordo com o pedido inicial, em 

consonância com o artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a 
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redação dada pela Lei Federal nº 10.931/2004.

Em cumprimento ao § 9º do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com redação 

dada pela Lei nº 13.043/2014, foi lançada restrição de circulação sobre o 

veículo, via sistema RENAJUD, ficando autorizada desde já sua retirada, 

após a apreensão.

 Cumpra-se, SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62298 Nr: 1182-11.2017.811.0077

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Aparecida de Oliveira Leite - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

BANCO FINASA S/A, qualificado nos autos, propôs a presente ação de 

busca e apreensão de veículo (Decreto-Lei 911/69), em desfavor de ANA 

APARECIDA DE OLIVEIRA LEITE, qualificado nos autos, objetivando a 

busca e apreensão do veículo descrito na inicial, adquirido pelo réu por 

meio de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Deferida a liminar, apreendido o veículo e citado o réu, este efetuou a 

purga da mora, no prazo legal, depositando o valor integral da dívida, 

reconhecendo assim a procedência do pedido inicial, conforme 

concordância expressa do credor.

O veículo foi restituído livre de ônus ao réu, revogando-se a liminar outrora 

deferida, baixando-se a restrição no RENAJUD.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, declarando a 

rescisão/quitação do contrato firmado entre as partes, com fundamento no 

art. 487, III, a, do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça 

gratuita.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento dos valores 

depositados nos autos.

P.R.I. e, após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61526 Nr: 770-80.2017.811.0077

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego dos Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora sobre mandado não cumprido, prazo de cinco dias, 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59983 Nr: 1-72.2017.811.0077

 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): Devacir Aparecido Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B

 Vistos, etc.

BANCO FINASA BMC S/A, qualificado nos autos, propôs a presente ação 

de busca e apreensão de veículo (Decreto-Lei 911/69), em desfavor de 

DEVACIR APARECIDO MACEDO, qualificado nos autos, objetivando a 

busca e apreensão do veículo descrito na inicial, adquirido pelo réu por 

meio de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Deferida a liminar, apreendido o veículo e citado o réu, este efetuou a 

purga da mora, no prazo legal, depositando o valor integral da dívida, 

reconhecendo assim a procedência do pedido inicial, conforme 

concordância expressa do credor.

O veículo foi restituído livre de ônus ao réu, revogando-se a liminar outrora 

deferida, baixando-se a restrição no RENAJUD.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, declarando a 

rescisão/quitação do contrato firmado entre as partes, com fundamento no 

art. 487, III, a, do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça 

gratuita.

Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu na sua petição, 

visto que no próprio contrato juntado aos autos declarou possuir renda 

mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual é suficiente para arcar com 

as custas e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, bem como se mostra bastante elevada para os padrões 

salariais desta Comarca.

P.R.I. e, após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59983 Nr: 1-72.2017.811.0077

 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): Devacir Aparecido Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B

 Vistos, etc.

Em tempo: expeça-se alvará em favor do autor para levantamento da 

quantia depositada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61978 Nr: 992-48.2017.811.0077

 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: Joilton de Santana, Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Vila Bela da Santissima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com amparo nos documentos e alegações constantes 

dos autos, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que o 

Sr. JOILTON DE SANTANA seja submetido compulsoriamente a Exame 

Mental por médico psiquiatra a ser fornecido pelo Município de Vila Bela da 

Santíssima Trindade, e fica desde já autorizada sua condução coercitiva 

até o consultório médico, por Oficial de Justiça que poderá requisitar 

reforço policial para cumprimento da diligência, por quantas vezes for 

necessário até que o médico tenha elementos suficientes para atestar o 

real estado de saúde, devendo juntar aos autos laudo circunstanciado 

respondendo aos seguintes quesitos:1) o paciente sofre de 

limitação/ausência de discernimento decorrente de doença psiquiátrica?2) 

o paciente tem adição a algum tipo de droga?3) o paciente necessita de 

internação para tratamento? Há recusa à internação? Determino que o 

Município diligencie de forma que a primeira consulta ocorra no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, tempo suficiente para que este se organize, 

em razão da urgência que o caso demanda, sob pena de sequestro de 
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numerário suficiente para custear a consulta com médico particular.Com a 

juntada do laudo médico, dê-se vista ao Ministério Público e venham os 

autos conclusos com urgência.Cite-se e intime-se o Município de Vila Bela 

da Santíssima Trindade/MT, na pessoa de seu representante legal, bem 

como o paciente Joilton Santana, no endereço constante na exordial, para, 

querendo contestar a presente ação, no prazo previsto em lei. Intime-se o 

Ministério Público da presente decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60464 Nr: 216-48.2017.811.0077

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Bosquesi - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/O

 Vistos.

Vista às partes e ao Ministério Público sobre relatório psicossocial de fls. 

37/38.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63100 Nr: 1508-68.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSdA, JKdSA, MBdA, MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada.

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

se necessário.

Arbitro a título de honorários advocatícios em favor da advogada dativa 

Graciele Cristina Romero Munhoz, o valor consistente em 2 URH’s que 

perfaz a quantida de R$ 1.793,01, conforme item 18.3 da tabela atualizada 

de honorários da OAB/MT, servindo a presente decisão como Certidão de 

Honorários, para fins de execução.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60667 Nr: 339-46.2017.811.0077

 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: DSdA, JKdSA, MBdA, MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdA

 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:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada.

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

se necessário.

Arbitro a título de honorários advocatícios em favor da advogada dativa 

Graciele Cristina Romero Munhoz, o valor consistente em 2 URH’s que 

perfaz a quantida de R$ 1.793,01, conforme item 18.3 da tabela atualizada 

de honorários da OAB/MT, servindo a presente decisão como Certidão de 

Honorários, para fins de execução.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30737 Nr: 37-27.2011.811.0077

 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: BS, RNMdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJdFJ

 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

 Vistos, etc.

Certifique-se o Cartório quanto ao cumprimento da sentença de fls. 80/81 

no que diz respeito à averbação do reconhecimento de paternidade no 

registro de nascimento do menor autor.

Não tendo sido cumprida a decisão, proceda-se o Cartório ao seu 

cumprimento com máxima urgência.

Após, recolhidas as custas judiciais, ao arquivo com baixa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 26523 Nr: 546-60.2008.811.0077

 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): Jonas Rangel Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Vistos, etc.

1- Altere-se a classe para cumprimento de sentença.

2- Intime-se o devedor, por meio de seu advogado ou, não havendo, 

pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de pagamento de multa e honorários advocatícios, cada um 

no montante de 10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil.

Caso o trânsito em julgado

 Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61585 Nr: 790-71.2017.811.0077

 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: Maria Esmeraldina Canuto Maciel Neta, Josimeire Profeta 

da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim "De Tal"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:, 

Eduardo Schnell Nothen Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a emenda à inicial de fls. 27/32.

1- Designo audiência de conciliação a ser realizada em data a ser 

marcada pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes 

estar acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

2- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado da parte autora ou 

da parte ré à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º 
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do CPC.

3- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado.

4- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

______________________________________________

Data e hora da audiência de conciliação:

_______/________/________ às _____h______min.

_____________

Conciliador

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60933 Nr: 494-49.2017.811.0077

 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: Jefferson Santos Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moos Mato Grosso Ltda, Moto Honda Indústria 

Automotiva e Tranporte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KALIANDRA ALVES FRANCHI - 

OAB:14527

 Vistos, etc.

Considerando confluência de vontades, HOMOLOGO por sentença, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.

Custas conforme pactuado e, não havendo pactuação, serão dividas 

igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do CPC), observando-se eventual 

deferimento do benefício da justiça gratuita.

Como a transação ocorreu antes da sentença, ficam as partes 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver (art. 90, §3º do CPC).

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58503 Nr: 494-83.2016.811.0077

 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: Vera Lucia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18.395-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 Vistos.

Intime-se o requerido para que apresente contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53772 Nr: 492-84.2014.811.0077

 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: Luciana Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ronedes Figueiredo Tosta, Aparecida 

Donisete Fiumaro Tosta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Gomes Pavezi - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a determinação de fls. 202, quanto a citação da requerida 

Aparecida Donisete Figueiredo Fiumaro Tosta.

Certifique-se o decurso de prazo para apresentação de defesa do 

requerido José Ronedes Figueirdo Tosta.

Certifque-se o Cartório se há documentos pendentes de juntada quanto à 

determinação de fls. 214.

Após, dê-se vistas à parte autora para que se manifeste acerca de 

eventual inércia da União.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51243 Nr: 1074-55.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliomar Martins Flores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 DESPACHO

Vistos.

Diante da suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria Pública 

nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o Dr. 

Robervelte Braga Francisco, OAB/MT nº 8834, para patrocinar a defesa 

do réu nos autos, apresentando alegações finais no prazo legal.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários atualizada da 

OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso, 

manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias, ou aponte o desinteresse 

no encargo no mesmo prazo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54055 Nr: 708-45.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco inácio da Silva, Wellington Gustavo 

de Jesus Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/O, 

MAURO PASCHOAL CREMA - OAB:19499/O

 DESPACHO

Vistos, etc.

Foi realizada a substituição do CD de gravação audiovisual da audiência 

de fls. 87/89, não havendo mais problemas para sua reprodução.

Considerando o documento de fls. 92, e diante da suspensão das 

atividades do Núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca por meio da 

Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o Advogado Ivair Bueno Lanzarin, 

OAB/MT nº 8029, para patrocinar a defesa do réu na fase de 

apresentação de memoriais finais, e até o fim da lide.

 Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso 

manifestando-se nos autos, no prazo de 15 dias, ou informe o 

desinteresse em assumi-lo.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000031-56.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO JUNIO DANTAS DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000031-56.2018.8.11.0077; Valor causa: R$ 38.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, ERRO MÉDICO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JAIRO JUNIO DANTAS DE BARROS Parte Ré: REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de justiça gratuita. Pretende 

a parte autora a tutela de urgência para a exclusão da inscrição do seu 

nome dos cadastros restritivos de crédito, sob alegação de inexistência 

de negócio jurídico entre as partes. Depreende-se dos termos da inicial e 

documentos apresentados que foram demonstrados elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo e, assim sendo, concedo a tutela de urgência, 

no sentido de determinar a imediata exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de devedores inadimplentes, em razão do débito discutido nos 

autos. A exclusão deverá ser feita pela própria Secretaria, via sistema 

online, ou não havendo acesso, mediante expedição de ofício diretamente 

ao órgão restritivo de crédito. A exclusão deverá ocorrer tão somente 

quanto aos cadastros indicados pela parte autora, mediante comprovação 

nos autos da inscrição, por intermédio de extrato de consulta, constituindo 

seu ônus a indicação dos cadastros a serem acessados/oficiados. Em 

razão da determinação de acesso/expedição de ofício diretamente ao 

cadastro restritivo de crédito, deixo de cominar multa diária em desfavor 

da parte ré. Cite-se e intime-se para comparecimento à audiência de 

conciliação a ser designada, com as advertências legais. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 7 de abril de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

Substituto

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Portaria

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE VERA

 PORTARIA Nº. 014/2017-DF

Excelentíssimo Senhor Doutor Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Fórum, da Comarca de Vera Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais...

Considerando a revogação da portaria nº 07/2018-DF, a qual designa a 

servidora Ilda Júlia Santos de Brito, Técnica Judiciária, matrícula 3707, 

como Gestora Administrativo III;

 RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Mirian Tibola Fioravanço, matrícula 26030, 

Distribuidora, Contadora e Partidora, lotada nesta Comarca, para exercer o 

cargo de Gestora Administrativo III, a partir da publicação desta, até 

ulterior deliberação.

Art. 2º - Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Publique-se.

 Vera-MT, 06 de abril de 2018.

 ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107998 Nr: 1348-36.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A, CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - 

OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA TESKE - 

OAB:OAB/SP 213552

 INTIMAR O ADVOGADO DO EXECUTADO PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS INFORMAR DADOS BANCÁRIOS (NÚMERO DA CONTA 

CORRETE, NÚMERO DA AGÊNCIA E NÚMERO E NOME DO BANCO) e 

NOME E CPF/CNPJ DO TITULAR DA CONTA, PARA POSTERIOR 

LIBERAÇÃO DOS VALORES QUE REMANESCERAM NA CONTA JUDICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118663 Nr: 2305-66.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOMAR ANTÔNIO PINTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO VICENTE FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:OAB /MT 21.958, JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - OAB:OAB/MT 

21/501, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:OAB/MT 13.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora para se manifestar sobre a certidão 

do oficial de justiça juntada dia 16/03/2018 e certidão de decurso de prazo 

desta data, bem como para providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento dos demais atos, por meio de guia, 

emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119157 Nr: 2513-50.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUIZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:248505, 

JOSE MARTINS - OAB:84314/SP, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte Autora, para que proceda o depósito das 

diligências complementares efetuadas pelo Sr. Oficial de Justiça, conforme 

certidão de Ref. 17 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66040 Nr: 39-58.2007.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MAKXIMOVITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT-14.539

 Intimar o Advogado do acusado para manifestar quanto a certidão do 

oficial de justiça à ref. 54, apresentando o

endereço atualizado das testemunhas Armelindo Feldhaus e Fábio Ribeiro 

dos Santos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob

pena de preclusão.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO VERDE 
 

EDITAL N.º 003/2018/DF 

 

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO TESTE SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO E 

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DESTA COMARCA, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC... 

 

Torna público o gabarito provisório do Teste Seletivo realizado em 08.04.2018, a saber: 

 

Questão Resposta Questão Resposta 
 1 b 21 b 
 2 d 22 c 
3 d 23 c 
4 a 24 d 
5 b 25 c 
6 c 26 d 
7 a 27 c 
8 b 28 a 
9 a 29 d 

10 d 30 b 
11 b 31 b 
12 c 32 a 
13 c 33 d 
14 c 34 d 
15 a 35 d 
16 d 36 c 
17 d 37 b 
18 b 38 c 
19 c 39 c 
20 c 40 c 

 

 

Considerando o disposto na alínea b, do item 8.1, do Edital n.º 001/2018/DF, caberá 
recurso a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias da divulgação do referido gabarito. 
 
De acordo com o item 8.2 do mencionado Edital, “os recursos deverão ser interpostos no 
Setor de Protocolo do Foro da Comarca de Campo Verde, devidamente assinados.”  
Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio, além do 
previsto no item 8.2, já mencionado. 

 
O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as provas 
serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial. 

Disponibilizado - 10/04/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10233 Caderno de Anexos - 2 de 10



 
Se do exame de recurso resultar anulação de questão integrante da prova, a pontuação 
correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido. 

 
Campo Verde, 09 de abril de 2018. 

 
  

 Claudiomiro Donadon Pereira 
 Presidente da Comissão Organizadora 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA XAVANTINA 
 

EDITAL Nº. 1/2018 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Luciene Kelly Marciano Roos, Meritíssima Juíza de Direito 
- Diretora do Foro da Comarca de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais. 
 
Considerando que o Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente do 
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com objetivo de oportunizar o estágio de 
estudantes de nível médio e superior, AUTORIZOU em 21/03/2018, esta Comarca de Nova 
Xavantina/MT, à abertura de novo Processo Seletivo para contratação de estagiários de nível 
médio e nível superior - DIREITO. 
 
Torna pública a abertura do processo Seletivo para contratação de Estagiários de nível Superior 
para o Fórum da Comarca de Nova Xavantina - MT. 
O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo com as normas e condições 
estabelecidas no EDITAL N.º 014/2012/GSCP, disponibilizado no DJE nº 8.813, de 17/05/2012. 

 
As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, exclusivamente, na Central de 
Administração do Fórum da Comarca de Nova Xavantina - MT, sito à Av. Expedição Roncador 
Xingu, s/nº, Bairro Centro, CEP 78.690-000, no período compreendido de 09/04/2017 a 
27/04/2017, no horário das 12h às 18h. 
As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente ou por meio de um procurador devidamente 
habilitado. 
 
Os estagiários farão jus a uma bolsa-auxílio no valor de R$ 920,84 (novecentos e vinte reais e 
oitenta e quatro centavos), para os estudantes de nível Superior - DIREITO, R$ 736,68 
(setecentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), para os estudantes de médio, mais o 
valor de R$ 158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) de auxílio transporte para 
todos os estagiários. 

 
As vagas serão preenchidas conforme o quantitativo a ser informado pela Divisão de Estágio 
Curricular do Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso. 

 
A Prova Objetiva será aplicada em dia e local a ser divulgado, por este juízo responsável pela 
execução do Processo Seletivo, a qual será realizada nesta Comarca de Nova Xavantina - MT. 
Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, comunicados, resultados e 
homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum, e/ou no site do Tribunal de Justiça 
www.tjmt.jus.br, e publicados no Diário da Justiça Eletrônico. 
Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo seletivo no Edital nº 
014/2012/GSCP. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital. 

 
Nova Xavantina - MT, 04 de abril de 2018. 

 
Luciene Kelly Marciano Roos 
Juíza de Direito-Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA XAVANTINA 

 
 

EDITAL N.º 02/2018 
 

A Excelentíssima Senhora Doutora Luciene Kelly Marciano Roos, Meritíssima Juíza de Direito 
- Diretora do Foro da Comarca de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, torna público à relação das inscrições deferidas, data, horário e local para 
realização das provas ao Processo Seletivo para o Credenciamento de Juiz LEIGO para 
Comarca de Nova Xavantina/MT, mediante as condições estabelecidas neste Edital, Portaria nº. 
482/2014-PRES e pelas regras gerais contidas no Provimento nº. 29/2014-CM. 
 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, à relação das 
inscrições deferidas ao PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ 
LEIGO do Fórum da Comarca de Nova Xavantina/MT, de acordo com o Edital nº. 1/2018-DF e 
autorização do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como a data, 
horário e local para realização das provas (objetiva e prática) nesta Comarca. 
 

DATA HORÁRIO LOCAL 

 

22 de abril de 2018 

Das 07h às 12h. 

(horário oficial de 

Mato Grosso)  

Escola Ministro João Alberto 

Av. Expedição Roncador Xingu, nº. 275 

– Centro, Nova Xavantina/MT. 

 

 

Relação dos candidatos inscritos para realização das provas  

INSC. CANDIDATOS DOCUMENTO DE 

IDENTIDADE 

01 Stefany Brayane Wohlfahrt de Pinho  1843574-2  

02 Adriana Stefani Trindade 2278307-5 

03 Eidilaine Carla Vilela Carrijo 5529727 

04 Michele Freitas Pereira Oliveira 4557119 

05 Daniel Gomes de Freitas  1690194-0 

06 Loridane Crispim da Silva Dias  1533207 

07 Antonio Porphírio Pinto dos Santos 1122595 

08 Claudia Regina Palleto 12870650 

09 Maria Hortência Santini 1970488 

10 Darlan da Matta de Souza 1519449 

11 Bruno Teixeira Guimarães 23044454 

12 Fabiana M. Leal Braun 1450254-2 

13 Rodrigo Gonçalves Diniz 1619703-8 
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14 Amanda Tundelo de Paiva 5706036 

15 Carolinne Rezende Malvina 1966307-2 

16 Magda Almeida Leite  1827550 

17 Ene Carolina Ferreira Souza 1954478-2 

18 Robson Adriano Machado 32716332 

19 Cihndy Kelly Bianquini 16105257 

20 Aline Hernandes Palhares 45983654-7 

21 Elias Maciel Viana  16296 

22 Talita de Barros Marques 230861-81 

23 Eva Mota Bevilacqua 22345000 

24 Gilberto Louredo da Silva  3808364 

25 Maira Moura Soares  970743 

26 Mariana Amenta da Silva Breseghelho 46286662-2 

27 Sara Dantas da Silva  21689962 

28 Marcio Lázaro Miranda Filho 1679687-7 

29 Celso Anselmo Bicudo Paula Souza Junior 1586600-9 

30 Ítalo Réges de Amorim Freitas  2380055 

31 Klaynner Queiroz de Miranda 0801893-6 

32 Priscila Emanuele Batista Correia 1436057205 

33 Kassia Rejane da Silva Maia  2133910-4 

34 Carliane Pereira de Souza Freire 1576085-5 

 

Os Candidatos deverão comparecer ao local designado para a realização das provas, com 
antecedência mínima de meia hora do horário fixado para seu início, munido de caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta e documento de identificação original com foto e 
comprovante de inscrição (somente será permitida, consulta a Constituição Federal, Código 
Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal e Leis n. 8.078/90 e 
9.099/95, sem anotações e comentários), e para que chegue ao conhecimento de todos os 
interessados, mandou expedir o presente edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado na 
forma da lei. 
 
Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito (27/03/2018), eu Antonio 
Mariano Rezende, Gestor Geral de 2ª Entrância, que digitei e subscrevi. 
 

 
Doutora Luciene Kelly Marciano Roos 
Juíza de Direito-Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARENÁPOLIS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL 
SUPERIOR DA COMARCA DE ARENÁPOLIS 

 
EDITAL N. 07/2018 - DF 

  
AUTOS N.º 65281 
 
A Doutora Marina Carlos França, MMª. Juíza de Direito e Diretora do Fórum da Comarca de 
Arenápolis, no uso de suas atribuições legais e, na forma da lei, 
 
1 - Torna Público a relação dos candidatos aprovados ao Processo Seletivo para preenchimento e 
cadastro de reservo de Nível Superior da Comarca de Arenápolis-MT, realizado no dia 
18/03/2018,  abaixo relacionados:  

 
1. CURSO DE DIREITO: 
 

Nº 

ORDEM 

 

NOME 

 

PONTUAÇÃO 

 

SITUAÇÃO 

1º DANILO DE ARAÚJO 

BALIERO 

65 APROVADO 

2º MARCELA AUREA 

BRANDÃO FRNÇA 

57,5 APROVADA 

3º TANICLÉIA GONÇALVES 

ALMEIDA 

52,5 APROVADA 

4º KAIKE BRENO GONÇALVES 

DE OLIVEIRA 

50 APROVADO 

5º MATEUS FIGUEIREDO 

GOMES ANDRADE 

50 APROVADO 

 

2. CURSO DE ADMINISTRAÇÃO: 

Nº 
ORDEM 

NOME PONTUAÇÃO SITUAÇÃO 
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1º BÁRBARA RIBEIRO VIEIRA 

GUSMÃO 

60 APROVADO 

 
2- Serão admitidos recurso no prazo de 02 (dois) dias a contar da publicação deste Edital no DJE 
quanto ao resultado final do processo seletivo (Edital n.001/201/-DF, item 9,  “c”). 
 
3-  O critério de avaliação, classificação, desempate e resultado, foi realizado de acordo com o 
item 8, do Edital n. 002/2018-DF. 
 
4. A homologação do Processo Seletivo será realizada pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 
5. Os candidatos aprovados serão convocados via e-mail pela Divisão de Estágio Curricular da 
Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça – MT, obedecendo-se à ordem de 
classificação e o número de vagas existentes. É de inteira responsabilidade do candidato 
informar qualquer alteração de dados, por meio do e-mail divisao.estagio@tjmt.jus.br. 
 
6. Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os documentos constantes no Edital 
001/2018-DF, item 11-11.3. 
 
7. Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não comparecerem para formalização da 
assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, serão 
considerados desistentes, seguindo-se à nomeação do próximo classificado. 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
desconhecimento, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 
publicado na forma da Lei. Eu (Glória de Jesus Pereira Santana) Gestora Geral que digitei. 

 
Arenápolis-MT, 10 de abril de  2018. 

 
 
  

MARINA CARLOS FRANÇA 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
                                         
EDITAL N. 03/2018/DF 
 
O Excelentíssimo Doutor Conrado Machado Simão, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Sapezal, no uso de suas atribuições legais.   
 
CONSIDERANDO o disposto no Edital nº 001/2017/DF;  
 
RESOLVE:  
 
TORNAR PÚBLICO o RESULTADO DO SELETIVO para função de confiança de Gestor 
Judiciário e Gestor Administrativo 3 desta Comarca de Sapezal, para livre exercício 
profissional. 
 
ORDEM N O M E CARGO RESULTADO 

1 DEUMARI FRAGA DA 
SILVA 

GESTOR(A) 
JUDICIÁRIO(A) Classificado 

 
ORDEM N O M E CARGO RESULTADO 

1 RAIRA DIAS ABREU GESTOR(A) 
ADMINISTRATIVO(A) 3 Classificada 

2 TATIANA MENDES DE 
OLIVEIRA 

GESTOR(A) 
ADMINISTRATIVO(A) 3 - 

3 MIRIAN PIRES DA SILVA 
ANDRADE BORGES 

GESTOR(A) 
ADMINISTRATIVO(A) 3 - 

4 PAULO DANTON 
CRESTANI 

GESTOR(A) 
ADMINISTRATIVO(A) 3 - 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
- O servidor terá o prazo de 15 (quinze) dias, para solicitar e encaminhar a esta Comarca de 
Sapezal, anuência de suas respectivas Comarcas, em seguida o MM. Juiz de Direito e Diretor 
do Foro desta Comarca de Sapezal fará a indicação do nome do servidor escolhido à Gestão 
de Recursos Humanos, para designação.  
 
- As despesas decorrentes da mudança para a nova sede correrão por conta do servidor; 
 
- Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital. 
 
Sapezal-MT, 09 de abril de 2018. 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE 
 

 
EDITAL N.º 004/2018-DF 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor FERNANDO KENDI ISHIKAWA, Juiz de Direito em Substituição 
Legal, no uso de suas atribuições legais, torna público o GABARITO PRELIMINAR do TESTE 
SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, conforme segue abaixo: 

 
NÍVEL SUPERIOR DIREITO 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A D D D A D D C D C D C A A A B C C A A 

 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
D B D D B C A C C A B B B D C C C B A D 

 
NÍVEL SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A D D D A D D C D C B B A A A D C A A A 

 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
B C D A A A D C D A C A C C B C C B D A 

 
 
FICAM intimados os candidatos para, querendo, no prazo de dois dias úteis a contar do primeiro dia 
útil seguinte à data de publicação deste edital, interporem recurso a partir de 12h00min do primeiro 
dia do prazo até às 19h00min do último dia do prazo, ou seja, dia 12 de Abril de 2018, a serem 
protocolados no Cartório Distribuidor do Fórum da Comarca de Terra Nova do Norte (MT). 
 
 
Em Terra Nova do Norte (MT), 9 de abril de 2018. 
 
 
F e r n a n d o  K e n d i  I s h i k a w a  
Juiz de Direito em Substituição Legal    
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